
Page 1 of 21 

 

 

 

Code: IH14-ESP+PRT-Classic-10TK-Nov2022-Apr2023-95-99-A220906 

 

10 วนั คลาสสคิ สเปน โปรตเุกส 

 

 

 

 

พฤศจกิายน 2565 - เมษายน 2566 

เร ิม่ตน้….. 95,900 บาท  (รวมคา่วซีา่ และ ทปิทกุอยา่งแลว้) 

บารเ์ซโลนา, มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร,์ ซาราโกซา, ซานตามาเรยี เดอรฟิ์ลลาร,์ 

เซโกเบยี, ปราสาทอลัคารซ์าร,์ มาดรดิ, โทเลโด, มหาวหิารโทเลโด, พระราชวงัหลวง, คอรโ์ดบา้, เซ  ญา 

หอคอยฆรีลัดา, ชมระบ าฟลาเมนโก,้ ฟาร ู(โปรตเุกส), ซาเกรส, มหาวหิารเจอโรนโิม, หอคอยเบเล็ง, 

ลสิบอน 
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ราคาทวัร ์95,900บาท : 25 พ.ย.-4 ธ.ค.65 / 22-31 ม.ค. 66 / 12-21 ก.พ. 66 / 16-25 ม.ีค. 66  

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 24 ธ.ค.- 2 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66/ 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ N ประตูทางเขา้ที ่5-6 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 

4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา – มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์– ชอ้ปป้ิงจใุจ 

 

05.15 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

08.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร์

ไลนส์ บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.) 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรอื

ส าคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มี

สวนสาธารณะสิง่แวดลอ้มและการวางผังเมอืงทีผ่สมผสานกันอยา่งลงตัว ชมผลงานก่อสรา้งในศลิปะแบบ

อารต์นูโว ทีแ่สดงความงดงามอยา่งมชีวีติชวีาโดยฝีมอืของศลิปินผูย้ ิง่ใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี ้(Antonio 

Gaudi) ผูท้ีท่ าใหเ้มอืง บารเ์ซโลนา ไดรั้บฉายาวา่ “City of Gaudi” 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านชมความงามของเมอืงบารเ์ซโลนา เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสเปน  น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิาร

ซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีส่งูใหญ่ถงึ 170 เมตร ออกแบบ

กอ่สรา้งอยา่งสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอัจฉรยิภาพของ อนัโตน ี

เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแหง่นี ้ตัง้อยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานชิน้นีม้คีวามแปลกตาจาก

งาน ชิน้อืน่ของเกาดี ้ตรงสสีันอันเรยีบนิง่แบบโทนสธีรรมชาตใิหค้วามรูส้กึทีส่งบผ่อนคลายและเยอืกเย็น 

เพราะความทีเ่ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และยังคงรายละเอยีดไวอ้ยา่งด ีดูจากลวดลายสลักเสลาทีด่า้นนอกตัว

โบสถแ์ละภายในแสดงใหเ้ห็นถงึแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมทน้ สมเป็นงานชิน้สุดทา้ยทีเ่ขาอุทศิตน
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ใหก้ับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้ยังคงด าเนนิการกอ่สรา้งและคาดว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 

2026 อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความยิง่ใหญข่องมหาวหิารแหง่นี้  

 

น าทา่นผ่านชม อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอรโ์คลัมบัส นักเดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญท่ีอ่อกเดนิทางจากบารเ์ซโลนา ไปพบ

หมูเ่กาะแครบิเบยีนและทวปีอเมรกิาในปี คศ.1492   

 

จากนัน้น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของบารเ์ซโลนาแหล่งท่องเทีย่วอันเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง  1.2 

กโิลเมตรแต่มสีสีันเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิ

LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Porta Fira Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ยอดเขามองเซอรร์ตั - ซาราโกซา - ซานตา มาเรยี เดอรฟิ์ลลาร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขามองเซอรรั์ต (Montserrat)  

น าทา่นเขา้ชมวหิารมองเซอรรั์ตซึง่ตัง้อยูบ่นเขามองเซอรรั์ตทีส่งูถงึ 1,236 เมตรจากน ้าทะเล ภเูขามองเซอร์

รัต มลีักษณะรปูทรงเป็นหนิตะปุ่ มตะป ่ าแปลกประหลาดโดยค าว่า Montserrat หมายถงึ ปุ่ มปม ซึง่ในภาษา

คาตาลัน ซึง่เป็นภาษาหลักของคนในแถบนีใ้ชส้ือ่สารกนั วา่กนัวา่บรเิวณนีเ้ดมิเคยเป็นทะเลมากอ่นเพราะยัง

มซีากเศษหอยอยูท่ั่วไปรวมไปถงึหนิรปูทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่าเกดิจากแรงดันตามธรรมชาตนัิบ

ลา้นปีมาแลว้ อาณาบรเิวณทีต่ัง้ของวหิารมองเซอรรั์ตซึง่ซอ่นตัวอยูบ่นยอดเขาไดอ้ยา่งตระการตานัน้ มพีืน้ที่

กวา้งขวางจนท าใหฉ้งนว่            น าวัสดุก่อสรา้งมากมายขึน้มาสรา้งบนเขาที่สูงขนาดนี้ไดอ้ย่างไร 

เหมอืนเมอืงใน  นอยา่งไรอย่างนัน้เลยทเีดยีว ภายในวหิารมศีลิปกรรมทีง่ดงามตระการตามากมายใหช้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประตมิากรรมรปูปัน้ทีต่กแตง่บนอาคารทัง้หลายทีง่ดงามเกนิบรรยาย รอบๆบรเิวณวหิารมี

ทัง้โบสถค์รสิตน์กิายคาทอลคิ โรงแรม ภัตตาคาร รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ หอ้งสมดุ หอ้งแสดงศลิปะ และ

ส านักนักบวชเบนาดกิ(Benedictine) ซึง่เป็นองคก์รนักบวชคาทอลคิบรหิารวหิารอยูบ่นนี้ สถานทีท่ัง้หมดจงึ

เป็นบรรยากาศแบบเงยีบเรยีบสงบตามแบบฉบบัส านักปฏบิตัธิรรมของนักบวช โดยมจีดุเดน่ทีม่พีระแมม่ารดี า 

(Black Madonna หรอื The Virgin of Montserrat) ทีม่ชี ือ่เสยีงประดษิฐานอยู ่ ซึง่ชาวสเปนซึง่นับถอื

ศาสนาครสิตค์าทอลคิสว่นใหญเ่ขามคีวามเชือ่วา่ภเูขานีเ้ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ระยะทาง 310 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.

ม.) ซึง่เป็นเมอืงหลวงในอดตีของอาณาจักรอารากอน ตัง้อยูท่างภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศสเปน 

รมิฝ่ังแมน่ ้าเอโบร  

 ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตขิองภูมปิระเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมภิาค

สเปนตอนกลาง เมอืงซาราโกซา่ไดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นเมอืงแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวปี

ยโุรป   

 

 น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารแมพ่ระแห่งเสาศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of our lady of the pillar) หรอืทีรู่จ้ักในนาม 

ซานตา มาเรยี เดอรฟิ์ลลาร์ ตามต านานสมัยแรกเริม่ของศาสนจักรกล่าวไวว้่า อัครสาวกยาคอบหรอืเซนต์

เจมส ์ ในระยะเริม่แรกนัน้การเผยแพร่พระธรรมของท่านไมไ่ดเ้กดิผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระแม่

มารมีาปรากฎเพือ่ชกัชวนทา่นไปยงักรงุเยรซูาเล็ม ในนมิตินัน้ พระนางปรากฎอยู่บนเสาทีถู่กแบกมาโดยหมู่

เทพนกิร และเชือ่กนัวา่เป็นเสาศักดิส์ทิธิต์น้เดยีวกนักบัเสาในซาราโกซา่ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมที ่Diagonal Plaza Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เซโกเวยี - สะพานสง่น า้โรมนั - ปราสาทอลักาซาร ์- มาดรดิ  (พกัคา้ง 2 คนื)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซโกเวยี (Segovia) (ระยะทาง 409 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็น

เมอืงหลักของจังหวัดเซโกเวยี ในแควน้คาสตลีและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่ง

แมน่ ้าเอเรสมา (Eresma) กบัแมน่ ้ากลาโมเรส (Clamores) ณ เชงิเขากวาดารร์ามา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (ลิม้ลอง เมนูหมหูัน อนัเลือ่งชือ่) 

 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแห่งเมอืงเซโกเวยี (Segovia Cathedral) และสะพานสง่น ้าโรมันทีม่ชี ือ่เสยีง 

(Roman Aqueduct)  

 

น าชมเขตเมอืงเกา่ซึง่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่8 และไดรั้บการบรูณะในระหว่าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่15  

 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งเซโกเวยี หรือ ปราสาทอัลกาซาร์ หลายคนเรียกปราสาทแห่งนี้ว่า

ปราสาทแห่งเทพนยิาย เพราะความสวยสง่างามทีม่องเห็นไดจ้ากภายนอก ตัง้อยู่บนชะง่อนผาสูงทีแ่ม่น ้า

สองสายไหลมาบรรจบกัน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 13 แลว้ไดรั้บการต่อเติมในศตวรรษที่ 15 - 16 มี

ลักษณะเหมาะแกก่ารตัง้รับขา้ศกึในอดตี เพราะมทีัง้ชอ่งเชงิเทนิขนาดใหญ ่ใชส้ าหรับตดิตัง้อาวธุ และมชีอ่ง

ส าหรับเทน ้าเดือดและกรวดรอ้น เพื่อท าลายกองทัพขา้ศกึทีเ่ขา้ประชดิก าแพงเมอืง ภายในปราสาทได ้

จัดเป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับแสดงของมคีา่ทางประวัตศิาสตร ์หอ้งใตห้ลังคาเป็นทีแ่สดงแสนยานุภาพของอาวธุ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15
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ในสมยักลาง รวมถงึเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นอดตี และในปี ค.ศ. 1975 ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงเซโกเวยี

เป็นเมอืงมรดกโลกทางศลิปะวัฒนธรรม  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 92 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  เมอืง

หลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย

ล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืง

หลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงวัล

ลาโดลดิ มาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Ayre Gran Hotel Colon **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

 

 

วนัทีห่า้ โทเลโด - มหาวหิารโทเลโด – พระราชวงัหลวง – มาดรดิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี อดตีเมอืงหลวง

เกา่ของสเปนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน ชือ่
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เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน อสิลามและฮบีรู ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูง

เบือ้งลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโค (Tajo) ซึง่เหมาะแกก่ารป้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึ  

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนนิเขาท่านจะเห็นกัสตโีย 

เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ีช่าวโรมนัสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง  

 

น าทา่นสูเ่ขตเมอืงเกา่ ผา่นประตเูมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา  หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ น าท่านชม

การผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบคิ มเูดฆารโ์กธกิ เรอเนซองส ์ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีย่ ิง่ใหญ่สวยงาม

แหง่หนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดมิชาวมสุลมิใชเ้ป็นสเุหร่า ต่อมาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธกิ

ในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมูเดฆาร ์บาร็อค และนีโอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัดมา 

ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น มมุดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงาน

ของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมยัศตวรรษที ่16  

 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณจุดชมววิเพือ่ชมทวิทัศน์ของเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นทวิทัศน์ทีจ่ติรกรชือ่ดัง

ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ เพือ่เขา้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้า

แมนซานาเรส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้ง

ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน 
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ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บ

ภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ นาฬกิา หนังสอื 

เครือ่งใช ้อาวธุ  

 

น าทา่นชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส 

กวีเอกชาวสเปนที่ตัง้อยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ (หากพระราชวังหลวงปิด ซึง่ทาง

พระราชวังจะไม่มกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ บรษัิทจะจัดใหท้่านไดเ้ขา้ชมพระราชวังฤดูรอ้น อรานคูเอซ 

(Placio Real De Aranjuez) แทน ซึง่พระราชวังดังกลา่วเป็นอดตีพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิส์เปน)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นผา่นชมน ้าพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี เป็นสถานที่

ทีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ทีส่รา้ง

ถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3  

 

จากนัน้น าท่านสู ่พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็น

จัตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใต ้

ดนิและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียห์มกีับตน้มาโดรนา สัญลักษณ์ของเมอืง มี

เวลาใหท้า่นอสิระและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยแบบเต็มๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Ayre Gran Hotel Colon **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก มาดรดิ - คอรโ์ดบา - สเุหรา่เมซกตีา้ - เซ  ญา่ - ชมระบ าฟลาเมนโก ้

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงคอรโ์ดบา” (Cordoba) (ระยะทาง 397 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ครัง้

หนึง่เคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวรจ์ากอาหรับ เมอืงคอรโ์ดบาตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ากัวดัลกเีบยี 

เป็นเมอืงศนูยก์ลางของวัฒนธรรมมสุลมิในประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงคอรโ์ดบาเป็น

เมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน เมอืงนี้เป็นเมอืงในระบบกาหลบิทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดของยโุรปใน

สมยัศตวรรษที1่0 มกีารสรา้งมหาวทิยาลัยเนน้การเรยีนรูด้า้นวรรณกรรม วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมมสัยดิ (สเุหรา่) เมซกตีา้ ทีม่ขีนาดใหญโ่ตและออกแบบอยา่งวจิติร ดว้ยการใชเ้สาหนิจ านวน

มากถงึ 850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศลิปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวรชิ ประดับดว้ย

เครื่องกระเบือ้งเคลือบ อฐิ และหนิฉลุลาย ทั่วทัง้อาคาร ดา้นในสุดของมัสยดิจะสรา้ง “มหีรับ” อันเป็น

เครือ่งหมายแสดงทศิทางของเมอืงเมกกะ ต่อมาเมือ่ชาวครสิตเ์ขา้มายดึครองเมอืงคอรโ์ดบา จงึไดม้กีาร

สรา้งโบสถข์ึน้บรเิวณกึง่กลางของมสัยดิ และสรา้งหอระฆงัสงู 93 เมตร ขึน้ในบรเิวณสวนสม้และลานน ้าพ ุ 

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่“เมอืงเซ  ยา่” Seville (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ซึง่ตัง้อยูใ่นแควน้อันดาลูเซยี     เป็นเมอืงทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ี

สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลทีจ่ัดขึน้ในเมอืงเซบยีาไดรั้บการกล่าวขานมากทีส่ดุ เนื่องจาก

เป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในแควน้อลัดาลเูซยี เมอืงนีเ้คยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัรม์านานกวา่ 

800 ปี จงึไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบแขกมวัรค์อ่นขา้งมาก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลาเมนโกอ้นัเลือ่งชือ่ของสเปน  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Hesperia Sevilla Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เซ  ยา – มหาวหิารเซ  ยา - หอคอยฆรีลัดา - ฟาร ู(โปรตเุกส) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านเขา้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึง่รวมเ  ความเป็น     

สถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตาม

ตัวอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อทุยานมาเรยี ลยุซา่ ซึง่เคยเป็นราชอทุยานทีร่ม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงความ

โรแมนตกิ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งเมอืงเซบยีา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์

เตอรท์ีก่รงุโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ภายในตกแต่ง

ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหร่าเดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไมม่ใีครเทยีบเทยีม

ได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า มทีัง้ภาพเขยีน เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีท่ ามาจากทองค าและเงนิ ลว้น



Page 12 of 21 

 

 

 

แลว้แต่ประเมนิค่ามไิด ้ตอนกลางโบสถ์เป็นทีต่ัง้ของสุสานครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึง่สรา้งอย่างยิง่ใหญ่

สมเกยีรตยิศ  

 

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัหอคอยฆรัีลดา (Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาว

มสุลมิ เป็นตกึทรงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพือ่ใชใ้นพธิชี าระ

รา่งกายของชาวมสุลมิ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเลยีบเมอืงชายทะเลรมิฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิสู ่เมอืงฟาร ู(Faro) (ระยะทาง 236 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรหิารจัดการของเขตอัลการว ึซึง่เป็นเขตทางตอน

ใตข้องโปรตุเกส เมอืงนี้เป็นอกีเมืองท่าของชาวมัวร ์ซ ึง่ต่อมาไดถู้กกษัตรยิ ์อฟองโซที ่3 ครอบครองในปี 

ค.ศ. 1249 จนถงึ ค.ศ. 1596 ในชว่งสงครามครเูสด เอริล์แหง่ซสัเซก็ ขององักฤษไดเ้ขา้มาครอบครองเมอืง

นี ้ 
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น าท่านเดนิทางสู ่Jumbo Outlet อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงใน Outlet ขนาดใหญ่ของเมอืงฟารู ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการซือ้ของฝากและเสือ้ผา้แบรนด ์อาท ิZARA, MANGO และอืน่ๆอกีมากมาย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Faro Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ฟาร ู– ซาเกรส – แหลมเซ็นตว์นิเซนต ์(แหลมรมิสดุทวปียโุรป) - ลสิบอน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาเกรส (Sagres) (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เมอืงทีต่ัง้

อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตสุ้ดของทวีปยุโรป โดยมีแหลมที่อยู่รมิสุดทวีปคือแหลมเซ็นต์วนิเซนต์ ซึง่ใน

ศตวรรษที ่15 เจา้ชายเฮนร ีเดอะนาวเิกเตอรไ์ดท้รงจัดตัง้โรงเรยีนเพือ่ท าการสอนการออกเรอืเดนิทะเล  

 

น าท่านถ่ายรูปกับประภาคารทีต่ัง้อยู ่ณ ปลายแหลม คารโ์บเดอรเ์ซ็นตว์นิเซนต ์(Cabo De Saovicente) 

เป็นประภาคารทีม่คีวาม ส าคัญมากในอดตีตัง้แต่สมัยการเดนิเรอืของครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส วาสโกดากามา 

และนักเดนิเรอืชือ่กอ้งโลกอกีหลายคน   

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมป้อมปราการแห่งเมอืงซาเกรส  (Algarve Fortress) ป้อมปราการทีต่ัง้ตระหง่านบน

หนา้ผารมิฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ เป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นจุดป้องกันการโจมตขีองขา้ศกึ

ทางทะเล นับไดว้า่เป็นป้อมปราการขนาดใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่น หันหนา้สูม่หาสมทุรแอตแลนตกิ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลสิบอน (Lisbon)  เมอืงหลวงของโปรตเุกสตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าเตจู ้(Tejo)  (ระยะทาง 

270 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  โดยผา่นเสน้ทางมอเตอรเ์วยส์ายส าคัญทีท่า่นจะไดเ้พลดิเพลนิ

กับภาพชวีติชนบท ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอรค์ (Cock) ตลอดการเดนิทางท่านจะไดใ้หภู้มปิระเทศที่

แตกตา่ง ทัง้รมิฝ่ังมหาสมทุรและฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่ลสิบอนเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี และ

เคยประสบกบัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในศตวรรษที ่17 จงึท าใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดรั้บความเสยีหายเป็น

จ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ คอื มารค์สิ เดอร ์ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริม่

บูรณะและจัดวางผังเมืองลสิบอนใหม่ใหท้ันสมัย เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมอืง

ลสิบอนทีส่วยงามมเีอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบุนั  

 

น าท่านสูจ่ัตุรัส Praca do Comercio ซึง่เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่หันหนา้สูแ่มน่ ้าทากัส (Tagus) และเป็นทีต่ัง้

ขอประตชูยั ทีส่วยงามอกีแหง่ของลสิบอน  

 

จากนัน้น าท่านสูจ่ัตุรัสรอซซโิอ (Rossio Square) เป็นอกีจัตุรัสทีส่วยงาม อสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรูป

อาคารสถาปัตยกรรมตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Lisboa Almada Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่กา้ มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ง - ลสิบอน  - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านชม กรุงลสิบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของโปรตุเกสตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเตจู ้(Tejo) และเป็นเมอืงทีม่ี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในศตวรรษที ่17 จงึท าใหอ้าคาร

เกา่แกโ่บราณไดรั้บความเสยีหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ คอื มารค์สิ เดอร ์ปอง

ปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริม่บรูณะและจัดวางผังเมอืงลสิบอนใหมใ่หท้ันสมัย เกดิการสรา้งถนนและ

อาคารสมยัใหมก่ลายเป็นเมอืงลสิบอนทีส่วยงามมเีอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบุนั  

 

น าทา่นถา่ยรปูหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรอื 

เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรือชาว

โปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม  

 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์สิคัฟเวอรี ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบรอบ 500 ปี 

แหง่การสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรีเ่ดอะเนวเิกเตอร ์ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโก ดากามา ซึง่ไดเ้ดนิเรอืสู่

ประเทศอนิเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 โดยมหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึเสร็จสมบรูณ์ ไดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาดาโจส (ระยะทาง 227 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลสิบอน (LIS) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund 

16.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1760 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

00.15 น. เดนิทางมาถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

01.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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ราคาทวัร ์95,900บาท : 25 พ.ย.-4 ธ.ค.65 / 22-31 ม.ค. 66 / 12-21 ก.พ. 66 / 16-25 ม.ีค. 66  

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 24 ธ.ค.- 2 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66/ 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 

 

  อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ย.2565 - ม.ีค. 

2566 

ปีใหม ่/ สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 95,900 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,000 15,500 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 89,900 93,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่  (BKK – BCN //  LIS – BKK)  

หักคา่ใชจ้า่ยออก 

27,000 30,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

กรณีมวีซีา่แลว้ หักคนืคา่วซีา่ 3,000 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่5 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสเปน – โปรตเุกส (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 30 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศสเปน และโปรตเุกส 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

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

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของคา่ทวัร ์     

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถที่จะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลงหรอื แจง้ กอ่น

เดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

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
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

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 

 


