
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANARY ISLAND 
15 DAYS 13 NIGHTS 



 

 

 

 

 

 

 

Royal Caribbean Anthem of the Seas!! 
(รอยลั แคริบเบีย้น แอนเทม ออฟ เดอะ ซีส์) 

เรือมีขนาด 168, 000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 4,000 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 
ประเภทห้องพกั (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้) 

 
ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
ห้องพกัแบบ Inside cabin with virtual balcony (ห้องอนิไซด์ แต่มีกราฟฟิคระเบียง) 

 



 

 

 

 

 

 

 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดินทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ลอนดอน 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q/R ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบินอีวีเอ แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ท่านตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนโควิด 19) 

12.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินลอนดอน (LHR) ประเทศสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) 
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบิน BR067 สายการบินบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ระหวา่งบิน (ใชเ้วลา
บินประมาณ 12.35 ชม.) 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน แกตวิค ประเทศสหราชอาณาจกัร 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (ท่านตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนโควิด 19)  

 น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Crowne Plaza London Heathrow Airport **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง ลอนดอน – เซาท์แฮมพตัน – บ้านโบราณทวิดอร์ – เชคอนิเรือส าราญ Royal Caribbean Anthem of the Seas 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซาทแ์ฮมพตนั (Southampton) ระยะทาง 140 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

น าท่านเขา้ชมบา้นโบราณสไตลทิ์วดอร์ ท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี ตั้งตระหง่านอยูใ่นเมืองเก่า และไดรั้บการอนุรักษไ์ด้
อย่างสมบูรณ์ยิ่ง นอกจากน้ียงัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชย้อ้นยุคในสมยันั้น ท่านจะไดส้ัมผสั
ความรุ่งเรืองในยคุทิวดอร์ ยอ้นไปกวา่ 800 ปี นอกจากน้ียงัน าท่านชมสวนองักฤษท่ีจดัแสดงไวใ้นบา้นแห่งน้ี ได้



 

 

 

 

 

 

 

เวลาน าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองเก่า น าท่านแวะถ่ายรูปกบัก าแพงเมืองเซาทแ์ฮมพตนั และ ตึกรามบา้นช่องอนัมี
สไตลโ์ดดเด่นของเมืองเซาทแ์ฮมพตนั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเซาท์แฮมพตนั เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ Royal Caribbean Anthem of the 
Seas! เป็นเรือส าราญระดับ Quantum ของ Royal Caribbean International ขนาดระวางเรือ 168,000 ตัน จุ
ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 4,000 คน และ ยงัมี North Star ท่ีเป็นเสมือนแขนยืน่ออก ท าใหผู้โ้ดยสารสามารถมองวิว และ
เสมือนเดินอยูเ่หนือผนืน ้า 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท่้านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี  
 (ทางเรือจะมีการแจง้ล่วงหนา้ หากมีการจดังานกาล่าดินเนอร์) 

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 
 

วนัที่ส่ี  วโีก (สเปน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวีโก ประเทศสเปน 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเก่าวีโก (Virgo Old Town) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวของท่าเรือเก่า อาคารบา้นเรือนยงัคงมี
กล่ินอายของอารยธรรมโบราณเห็นได้จากตัวอาคารเก่าท่ีสร้างจากหินเกรนิตกาลิเซีย ซ่ึงท าให้เมืองน้ีมี
บรรยากาศท่ีต่างออกไปจากเมืองเก่าอ่ืนๆในสเปน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ซานตามาเรีย ท่ีสร้างข้ึนสมยั
ศตวรรษท่ี 19 จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ Quiñones de León คฤหาสน์สมยัศตวรรษท่ี 17 ซ่ึง ณ ปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินชาวกาลิเซีย สมยัศตวรรษท่ี 20 รวมถึงผลงานบางช้ินท่ีจดัแสดงใน
พิพธิภณัฑป์ราโด กไ็ดมี้การจดัแสดงไวท่ี้น่ีเช่นกนั  

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ป้อมปราการคาสโตร (Castro Fortress) ป้อมปราการสร้างดว้ยหินเกรนิต และติดตั้งปืนใหญ่ ใน
สมยัศตวรรษท่ี 17 สร้างข้ึนเพื่อป้องกันการรุกรานจากกองทพัองักฤษ ในสมยัช่วงสงครามฟ้ืนฟูโปรตุเกส 
อยา่งไรก็ตามป้อมปราการแห่งน้ีไดถู้กใชง้านเพื่อป้องกนัการรุกรานจากหลายชาติ โดยเฉพาะองักฤษ ทั้งในช่วง
สงครามอ่าววีโก, สงครามสเปน รวมถึงสงครามคาบสมุทรของฝร่ังเศสอีกดว้ย น าท่านชมป้อมปราการ และ 
สวนน ้ าพุภายในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ปอร์ตา เดอ โซล (Porta do sol) เพื่อถ่ายรูป กิโลเมตรท่ีศูนย ์
“Kilometer zero” และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและ Walking Street ของเมืองวีโก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และ เลือก
ซ้ือของฝาก รวมถึงการเดินเล่นในถนนแห่งน้ี ซ่ึงมีประติมากรรมใหไ้ดถ่้ายรูปมากมาย 

 

15.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีโก มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองลิสบอน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถเลือกชมโชวห์ลงัอาหารค ่า ไดต้ามอธัยาศยั หรือเลือกท ากิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือส าราญ 

 
 

วนัที่ห้า  ลสิบอน (โปรตุเกส) - ซินทรา - พระราชวังพน่ีา - ปราสาทเซ็นต์จอร์จ - เท่ียวเมืองลสิบอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมโรแมนติก ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัพีน่า, พระราชวงัหลวง, พระราชวงัมอนเซอราเต้, และพระราชวงัควินตา้เดอรีกลัเลร่า นอกจากน้ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงเคยเสด็จพระราชด าเนินเยือนเมืองน้ีเม่ือคราวเสด็จประพาส
ยุโรป ส าหรับเมืองซินทราไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกดว้ย 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัพีน่า (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า โดย
พระราชวงัแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายเป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถูกใช้เป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้น
กระเบ้ืองท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เมืองลิสบอน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเข้าชม Castelo de S. Jorge หรือปราสาท São Jorge เป็นปราสาทประวติัศาสตร์ในเมืองหลวงของ
โปรตุเกสในลิสบอนซ่ึงตั้งอยู่ในเขต freguesia ของ Santa Maria Maior สร้างข้ึนอย่างน้อย 8 ปีก่อนคริสตกาล 
ในขณะท่ีป้อมปราการโดยรอบคาดวา่สร้างข้ึน 1 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo 
Monastery) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี 
ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้
เวลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ หอคอยเบเล็งและมหาวิหารเจอโรนิโมได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส  ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์
ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม  

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือลิสบอน มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมือง ลนัซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 ท่านสามารถเลือกชมโชวห์ลงัอาหารค ่า ไดต้ามอธัยาศยั หรือเลือกท ากิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือส าราญ 

 
วนัที่หก  Cruising   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 



 

 

 

 

 

 

 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
วนัที่เจ็ด  ลนัซาโรเต (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลนัซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี 



 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสัมผสัความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติทิมมานฟายา (Timanfaya National Park) 
อุทยานภูเขาไฟแห่งเกาะลนัซาโรเต หน่ึงใน 7 เกาะหลกัของหมู่เกาะคะแนรี ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ถึงประวติัศาสตร์
ภูเขาไฟของลนัซาโรเต อุทยานน้ีครอบคลุมอาณาบริเวณ 31,500 ไร่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะ เหยียดยาว
ระหวา่ง Montanas del Fuego (เขาแห่งไฟ) กบัทะเล ภูมิประเทศและทศันียภาพอนัแปลกตาของหมู่ภูเขาไฟท่ีดบั
แลว้ เสมือนเดินทางอยู่ในทุ่งพื้นผิวดวงจนัทร์ น าท่านสัมผสักบัความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 
ทะเลสาบสีเขียว หรือ กรีน ลากูน (Green Lagoon) อนัมีสีเขียวสวนสะดุดตา หรือไม่วา่จะเป็น Moon Landscape 
รู้จกักนัในนาม ทุ่งแห่งพื้นผิวดวงจนัทร์ อนัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาของอุทยานแห่งน้ี จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัหมู่บา้นสีขาว Yaiza ซ่ึงบา้นทุกหลงัในพื้นท่ีแห่งน้ีทาดว้ยสีขาว คลา้ยกบัหมู่บา้นบนเกาะซานโตริน่ี 
แต่ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีคือ บา้นสีขาวท่ีตดักบัผนืแผน่ดินภูเขาไฟสีน ้าตาลแดง แลดูแปลกตา 

  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ในการเดินส ารวจถ ้าลาวา (Cueva de los Verdes) โพรงถ ้าขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการ
ปะทุของภูเขาไฟไหลลงสู่ทอ้งทะเล ประกอบกบัน ้าทะเลหนุนท าใหเ้กิดโพรงขนาดใหญ่ยาวกวา่  7 กิโลเมตร แต่
จุดท่ีให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ไปชมไดน้ั้นยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีการจดัการทางเดินและส่องไฟ



 

 

 

 

 

 

 

ภายในโพรงถ ้าลาวา ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความอศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตไดเ้ดินในโพรงลาวา 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเก่าอาร์เรซิเฟ (Arrecife) เมืองเก่าแห่งลนัซาโรเต เป็นเมืองท่ีอยู่ติด
ทะเลและมีบรรยากาศท่ีสวยงาม บา้นเรือนส่วนใหญ่ทาสีดว้ยสีขาว ตดักบัสีของทอ้งฟ้าและน ้ าทะเล ดูสวยงาม
ยิง่ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ี น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของตวัเมืองเก่าแห่งเกาะลนัซาโรเต 

16.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือลนัซาโรเต มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองลสัปัลมสั เดกรันกานาเรีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
  

วนัที่แปด   ลสัปัลมัส เดกรันกานาเรีย (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลสัปัลมสั เดกรันกานาเรีย แห่งหมู่เกาะคะแนรี 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเก่าของลสัปัลมสั หรือท่ีรู้จกัในนาม วีกูเอตา (Vegueta) เป็นเมืองเก่าท่ียงัคงความคลาสสิค

ในแบบโคโลเนียลสเปน หมู่อาคารบา้นเรือนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสเปน น าท่านเขา้ชม
ความงามของ วิหารซานตาอานา (Cathedral de Santa Ana) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิคตั้งอยูใ่นเมืองลสัปัลมสั หมู่
เกาะคะแนรี วิหารแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลแห่งหมู่เกาะคะแนรี ตั้งอยู่ภายในย่าน Vegueta ถดัจาก Plaza 
Mayor แห่ง Santa Ana งานฉลองการอุทิศของวิหารมีการเฉลิมฉลองเป็นประจ าทุกปีในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
และสันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1500 ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมคาซา เด โคลอน (Casa de Colon) 
เป็นบา้นผูว้่าการคนแรกท่ีโคลมับสัไดม้าอาศยัในช่วงระว่างการเดินทางสู่โลกใหม่ และไดช่ื้อว่าเป็นบา้นหลงั
ใหญ่ท่ีสุดในสมยัศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกบ็สะสมของมีค่าและประวติัศาสตร์ของหมู่เกาะ
คะแนรี และภายในบา้นน้ียงัจดัแสดงรายละเอียดการเดินทางส ารวจโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์ โคลมับสัอีกดว้ย 
ไดเ้วลาน าท่านชม จตุัรัส พาซาร์ เดล พิลลา นูเอโว (Plaza del pilar Nuevo) บ่อน ้าขนาดเลก็ท่ีคนในสมยัก่อนตอ้ง
มาตกัน ้ าจากท่ีแห่งน้ีเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค น าท่านชมป้อมปราการ Castilo de Laluz ซ่ึงเป็นป้อม
ปราการโบราณท่ีสร้างข้ึนในปี 1494 เพื่อใชป้้องกนัเมืองจากการรุกรานและการล่าอาณานิคม จวบจนถึงปี 1800  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเตรอร์ (Teror) เมืองเลก็ๆแต่แฝงไปดว้ยเสน่ห์และความน่ารัก ตั้งอยูห่่างจากเมืองลสัปัลมสั 
เพียง 25 นาทีเท่านั้น เป็นเมืองท่ีมีการสร้างบา้นดว้ยไมย้อ้นไปสมยัศตวรรษท่ี 15 และนอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ี
เรียกไดว้า่ หวัใจสีเขียวแห่งเกาะกรันกานาเรีย และเมืองน้ียงัเป็นเมืองแห่งเส้นทางแสวงบุญของเหล่าชาวคริสตท่ี์
นับถือพระแม่มารี (Virgin Mary) น าท่านเท่ียวชมความสวยงามและความคลาสสิคของเมืองเตรอร์ ไดเ้วลาน า
ท่านกลบัสู่เมืองลสัปัลมสั จากนั้นน าท่านสู่ยา่นทริอานา (Triana) ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจและยา่นการคา้ รวมถึงชอ้ป
ป้ิงสตรีทของลสัปัลมสั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีระลึก และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือลสัปัลมสั มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองเตเนรีเฟ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ก้า   เตเนรีเฟ (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเตเนรีเฟ แห่งหมู่เกาะคะแนรี 
 น าท่านเดินทางสู่สยามปาร์ค (Siam Park) เป็นสวนน ้าของโลโรปาร์เกในเกาะเตเนรีเฟ หมู่เกาะคะแนรี  ตั้งอยูบ่น

ถนน TF1 ในโกสตาอาเดเฆ เน้ือท่ี 18.5 เฮกตาร์ (46 เอเคอร์) สยามปาร์คเป็นสวนน ้ าท่ีจดัรูปแบบตามแก่นเร่ือง
ความเป็นสยาม และไดรั้บการอา้งว่าเป็นสถานท่ีเล่นทางน ้ าท่ีน่าสนใจท่ีสุดของยโุรป และสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ไดโ้ดยเสด็จเป็นองคป์ระธานพิธีเปิด สวนน ้ าสยามปาร์คแห่งน้ีเม่ือปี 
2551 และไดรั้บการบนัทึกว่า เป็นส่ิงปลูกสร้างสไตลไ์ทยนอกภูมิภาคเอเซียท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีการสร้าง
คล่ืนเทียมท่ีมีความสูงมากท่ีสุดในโลกราว 3 เมตร, อีกทั้งยงัมีรูปป้ันมงักรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป หรือจะเล่นน ้าในสวนน ้าไดต้ามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสวนน ้า โดยทางทวัร์คืนเงินใหท่้านละ 30 ยโูร  
 (อาหารไทยมีบริการแบบอาหารจานเดียว) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอลาเรีย (Candelaria) เป็นเมืองสวยริมทะเล และเป็นอีกอีกหน่ึงเมืองในเส้นทาง
แสวงบุญของชาวคริสต ์เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ห่งแม่พระแห่งแคนเดอลาเรีย  (The Basilica of Our lady 
of Candelaria) น าท่านเขา้ชมภายในโบสถ ์ไดเ้วลาน าท่านชมประติมากรรมรูปป้ัน Nine Los Menceyes หรือรูป
ป้ันกษตัริย์ 9 พระองค์ท่ีเคยปกครองเกาะเตเนรีเฟ ก่อนการเข้ามาล่าอาณานิคมของสเปนในปี 1496 โดย
อาณาจกัรแห่งน้ีไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 9 อาณาจกัร จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเก่าแคนเดอลาเรีย 
อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%86&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเตเนรีเฟ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองมาเดรา 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
วนัที่สิบ   มาเดรา (ฟุงซาล) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองฟุงซาล หรือ มาเดรา  
  น าท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์เพื่อเข้าชมพระราชวงั Jardim Tropical Monte หรือ Monte Palace ตั้ งอยู่บนยอดเขาท่ี

สามารถมองเห็นอ่าวฟุงซาล ซ่ึงการนัง่กระเชา้ข้ึนไปน้ีท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์และเห็นวิวเมืองฟุงซาลจาก
มุมสูง ส าหรับพระราชวงัแห่งน้ีมีจุดเด่นคือการจดัตกแต่งสวนท่ีสวยงามและมีพนัธ์ุไมจ้ากหลายสายพนัธ์ุ 
ปัจจุบนัวงัน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงอญัมณีและหินแร่ธาตุมีค่า รวมถึงงานประติมากรรมต่างๆ ไดเ้วลา
น าท่านเดินเล่นในสวนพฤกษศาสตร์ (Jardim Botanico) เรียกได้ว่าเป็นสวนสวยท่ีอยู่บนเนินเขา สามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าวฟุงซาล และเมืองฟุงซาล ภายในสวนแห่งน้ีนอกจากจะมีไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุแลว้ 
ยงัมีการท าทะเลสาบและน ้าพุ ประติมากรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมแบบตะวนัออกอีกดว้ย อิสระใหท่้านไดเ้ก็บ
ภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์กลบัสู่เบ้ืองล่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเชตเมืองเก่าย่าน โซนา เวลฆา (Zona Velha) ซ่ึงเป็นย่านเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งฟุงซาล อาคาร
บา้นเรือนแบบดั้งเดิมยงัไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลอยา่งดียิ่ง จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารแห่งฟุงซาล (Cathedral 
of Funchal) ซ่ึงเป็นวิหารสไตล์โกธิค แต่ผสมผสานอารยธรรมของแขกมวัร์เช่นกนั วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 
1514 นับเป็นวิหารเก่าแก่แห่งเมืองฟุงซาลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงยุคการล่าอาณานิคมและความรุ่งเรืองของ
โปรตุเกสในสมยัก่อน 

14.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
16.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมาเดรา มุ่งหนา้สู่เมืองลาโกรูญา 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัที่สิบเอด็   Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 



 

 

 

 

 

 

 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัที่สิบสอง    ลาโกรูญา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

11.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลาโกรูญา  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.30 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองลาโกรูญา ซ่ึงเป็นเมืองตั้งอยู่ท่ีแหลมทางตะวนัตกเฉียงเหนือของแควน้กาลิเซีย (Galicia) 
เป็นเมืองท่ีน่าคน้หาและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีต านานกล่าวว่าเฮอร์คิวลีสคือผูส้ร้างเมืองน้ี
จากนั้นชาวโรมนั เซลต ์และมวัร์ไดม้าตั้งรกรากท่ีน่ี และกองเรืออาร์มาดาแห่งสเปนเดินทางมาจากท่าเรือในปี
ค.ศ. 1588 ยา่นเมืองเก่าของเมืองน้ีโดดเด่นดว้ยอาคาร บา้นเรือนในศิลปะสไตลโ์รมาเนสกแ์ละบาโรก น าท่านชม



 

 

 

 

 

 

 

เฮอร์คิวลีส ทาวเวอร์ (Hercules Tower) หรือ ประภาคารเฮอร์คิวลีส ประภาคารโรมนัโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ
ยงัคงสภาพไดส้มบุรณ์ท่ีสุดซ่ึงตั้งตระหง่านอยูป่ลายแหลมของแควน้กาลิเซีย โดยองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 2009 ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมปราสาทเซนตแ์อนทอน (Castle of San Anton) ป้อมปราการใน
สมยัศตวรรษท่ี 16 ท่ีใชเ้ป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์และโบราณคดี ซ่ึงคาดวา่ป้อมแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนหลงัจาก
การเขา้มาของกองเรืออาร์มาดาของสเปน น าท่านยอ้นรอยอดีตเมืองหนา้ด่านอีกแห่งของสเปน จากนั้นน าท่าน
เท่ียวชมเมืองเก่า น าท่านสู่ จตุรัสมาเรีย ปิตา (Plaza de Maria Pita) ซ่ึงเป็นจตุรัสขนาดใหญ่และอยูติ่ดกบัศาลาวา่
การสภาเทศบาลของลาโกรูญา (Concello da Coruna) น าท่านชมโบสถ์ซานติอาโก (Santiago Church) และ
โบสถว์ิทยาลยัซานตามาเรียเดลคมัโป (Santa Maria del Campo Collegiate Church) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณจตุรัสแห่งน้ี 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น พร้อมเกบ็ภาพไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองลาโกรูญา มุ่งหนา้สู่เมืองเซาทแ์ฮมพตนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สิบสาม   Cruising 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัที่สิบส่ี  เซาท์แฮมพตัน – วงัเบลนิม  – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็  – ลอนดอน   
 

05.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเซาทแ์ฮมพตนั 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านรับกระเป๋าสมัภาระ พร้อมเชคเอาทอ์อกจากเรือส าราญ 



 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่เมืองออกซฟอร์ดเชอร์เพื่อเขา้ชมวงัเบลนิม หรือ คฤหาสน์เบลนิม เป็นคฤหาสน์ท่ีสร้างอยา่งวงั
ตั้งอยูท่ี่เมืองเลก็ๆ ช่ือวูด้สตอ็คในมลฑลออกซฟอร์ดเชอร์ในองักฤษ สร้างโดยซาราห์ เชอร์ชิล ผูเ้ป็นภรรยาของ
จอห์น เชอร์ชิล ดยุกแห่งมาร์ลบะระ และเป็นพระสหายสนิทของสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ ระหว่างปี ค.ศ. 
1705 ถึง ค.ศ. 1722 วงัเบลนิมเป็นสถาปัตยกรรมแบบวงั โดยมี เซอร์จอห์น แวนบรูห์เป็นสถาปนิก วงัเบลนิม
เป็นคฤหาสน์ท่ีมิไดเ้ป็นของราชวงศ ์แต่ใชค้  าน าหนา้วา่ “วงั” ซ่ึงเป็นแห่งเดียวในองักฤษเพราะความยิง่ใหญ่  

    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เอาท์เล็ทบิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) ท่ีสุดของการช็อปป้ิง ดว้ยร้านคา้แฟชัน่และไลฟ์
สไตล์มากกว่า 130 ร้าน บิสเตอร์วิลเลจตั้งอยู่ ณ ชานเมืองอ็อกฟอร์ดไชร์ (Oxfordshire) นักช้อปสามารถรับ
ส่วนลดสูงสุดถึง 60% ส าหรับแบรนด์แฟชัน่ชั้นน า ตั้งแต่ Alexander McQueen, Armani, Bally, Coach, Fendi, 
Givenchy, Marc Jacobs, Mulberry, Oscar de la Renta, Paul Smith, Saint Laurent Paris, Stella McCartney, Tod’s, 
Valentino และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวิค (LHR) 
21.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน BR068 
   (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
 
 

วนัที่สิบห้า  กรุงเทพมหานคร 
 

15.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1705
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1705
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1722
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B9%8C


 

 

 

 

 

 

 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดินทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 

อตัราค่าบริการ กนัยายน - ตุลาคม 2565 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ Inside Virtual Balcony) ท่านละ (มี 5 ห้องเท่าน้ัน) 169,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล (Balcony Sea View) (มี 10 ห้องเท่าน้ัน)  
พกัคู่ อพัเกรด เพิ่มเงินท่านละ 
พกัเด่ียว อพัเกรด เพิ่มเงินท่านละ 

 
13,000 
26,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Based หอ้ง Inside + พกัเด่ียวโรงแรม)  48,000 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   165,900 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  159,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 85,000-120,000 

ไม่เอาค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนกัท่องเท่ียว หกัค่าใชจ่้ายคืน 30,000 

มีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัค่าใชจ่้ายคืน 3,000 

วีซ่าองักฤษ (ไม่รวมในโปรแกรม) เสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าท่องเท่ียว 6 เดือน 6,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  12 มีนาคม 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ หากท่านมีวีซ่าแลว้หกัคืนให ้3,000 บาท 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าองักฤษ (ซ่ึงลูกคา้ตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยย์ืน่ค  าร้อง) ท่านละ 6,500 บาท 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีา ทั้งวซ่ีาเชงเก้น และ วซ่ีาองักฤษ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  
เน่ืองจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 5 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลกิ ก่อนวนัที่ 30 เมษายน 2565 ไม่มค่ีาใช้จ่าย คืนมดัจ าเต็มจ านวน 
* ยกเลิก 1 พ.ค. 2565 - 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มีการท าวีซ่าแลว้) 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70% + ค่าวีซ่า (ถา้มีการท าวีซ่าแลว้) 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 75% + ค่าวีซ่า (ถา้มีการท าวีซ่าแลว้) 
* ยกเลิก 01-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน + ค่าวีซ่า (ถา้มีการท าวีซ่าแลว้)  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 60 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

 

 

 

 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
 
กรณเีดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 



 

 

 

 

 

 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 


