
 

10 วนั แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train 

 

 

*** บินสู่บาร์เซโลนา // บินออกจากมาลากา โดย เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 
น่ังรถไฟความเร็วสูง AVE Train สู่กรุงมาดริด 

 มิถุนายน – ตุลาคม 2565 
99,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปต่างๆ) 

บาร์เซโลนา - นั่งรถไฟ High Speed สู่มาดริด (ค้าง 2 คืน) - โทเลโด - ซาลามังกา – ปอร์โต้ - โกอมิบ
ลา - ซินทรา - ลสิบอน - บาดาโจส - เซบีญา - กรานาดา – มาลากา 

 



 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันท่ีสอง อสิตันบูล – บาร์เซโลนา – เช้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – เข้าชมปาร์คกูเอล – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม  
05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตนับูล 
07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินบาร์เซโลนา โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้ งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี อีกด้วย ภายใน
ตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 
น าท่านเขา้ชมสวนสาธารณะกูเอล (Guell park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปีค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” ซ่ึง
ใชเ้วลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิต ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ท่ีน ามาประยุกต์กบัธรรมชาติ อย่างยาวนาน
ถึง 14 ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมวิวบน “ระเบียงนัง่เล่น” (Serpentine bench) ท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยกระเบ้ือง
โมเสกนับลา้นช้ิน สวนลอยฟ้าท่ีมี “เสาโดริก” รองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม “มงักรโมเสก” Mosaic 
dragon ไต่คลานบนบนัไดน ้าพุ เป็นขวญัใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 



 

 
 

น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั  ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบ
รนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้ งอยู่
ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ชิมเมนูขา้วผดัสเปน) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Barcelona Condal Mar Affiliated by Melia Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม  บาร์เซโลนา – รถไฟความเร็วสูง AVE Train – มาดริด - พระราชวังหลวง – พลาซามายอร์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.15 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเชคอินรถไฟความเร็วสูง (AVE High Speed Train) มุ่งหนา้สู่กรุงมาดริด  
 (กระเป๋าใบใหญ่โหลดไปกบัรถโคช้ กรุณาตรวจสอบกระเป๋าของท่านระหวา่งโหลดขึ้นรถโคช้) 
09.00 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟบาร์เซโลนา มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟมาดริด ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทศันียภาพสองขา้งทางระหวา่งการเดินทางสู่เมืองหลวงมาดริด 
11.45 น. เดินทางถึงสถานรีรถไฟมาดริด 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 



 

 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่

อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัใน
สไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 
ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น 
รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ นาฬิกา หนงัสือ เคร่ืองใช้ อาวุธ จากนั้นน าท่านชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวน
เตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมน ้ าพุไซเบเลส 
(Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของ
เมือง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 จากนั้นน าท่านสู่ พลาซ่า มา
ยอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียงัเป็น
จุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูป
กบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาใหท้่านอิสระและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมชมระบ าฟลาเมนโกโชว ์ 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

 

วันท่ีส่ี มาดริด – โทเลโด - ช้อปป้ิงเอาท์เลต – สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว - วิหารอยีิปต์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมือง
หมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบ้ืองล่าง



 

ลอ้มรอบไปด้วยแม่น ้ าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก น าท่านเท่ียวชมเมืองข้าม
สะพานแบบโรมนัดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อม
ปราการ ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมืองปูเอร์ตาเด
บิซากรา  หน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์
โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี
ยิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี
ถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคา
ซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชม
ทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจ าลองลงบน
แผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เอาทเ์ลทขนาด

ใหญใ่กลก้รุงมาดริด จุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมกวา่ร้อยร้านคา้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์
เนมสากลและทอ้งถ่ินมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael 
Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว (Santiago Bernabeu) เพื่อเขา้ชมความยิง่ใหญ่แห่งสนามฟุตบอลของทีม
ราชนัชุดขาว เรียลมาดริด อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีจ าหน่ายภายใน
สนามฟุตบอลแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารอียปิต ์ (Templo de Debod) ซ่ึงเป็นของก านลัจากอียปิต์
ส่งมาใหก้บัสเปน วิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสตกาล เรียกไดว้า่เป็นวิหารเก่าแก่ท่ีทาง
อียปิตไ์ดม้อบใหก้บัสเปน 



 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีห้า ซาลามังกา – ปอร์โต้ (โปรตุเกส) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามงักา (Salamanca) (ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองน้ี

ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามงักาเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเม่ือคร้ังสมยัโรมนัยงัเรืองอ านาจอยู่ เป็นหน่ึงในเมืองของเขต
แควน้คาสทิล แอนด์ ลิออง (Castile and Lyon) ซ่ึงเป็นเขตปกครองอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน และดว้ยความท่ี
สามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไวไ้ดอ้ย่างดี เมืองน้ีจึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1988 น าท่านสู่ พลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมือง สร้างโดยศิลปะ
สไตล์บาโรค  อนัเป็นเอกลกัษณ์ของความอูฟู้่ ในยุคศตวรรษท่ี 16-18 ในฤดูร้อน พลาซา มายอร์ คือพื้นท่ีแห่ง
ความบนัเทิงของชาวสเปน หน่ึงในนั้นก็คือการสู้ววักระทิง จนในท่ีสุดก็เลิกจดัขึ้นท่ีพลาซาแห่งน้ีในกลางยุคปี 
1800 ปัจจุบนับริเวณน้ีเรียกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการท ากิจกรรม และ การพบปะของผูค้น ไดเ้วลาน าท่าน
ถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัซาลามงักา ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ของประเทศสเปนยาวนานถึง 700 ปี นับว่ามีอายุ
เก่าแก่ไม่แพม้หาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศอ่ืนๆในยุโรป อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมส าคญัของซาลามงักาคือ 
มหาวิหาร  พระราชวงั และตวัอาคารหลายแห่งของมหาวิทยาลยัยงัคงมีสภาพสมบูรณ์ จนกระทัง่เม่ือปี 1988 
องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามงักาเป็นเมืองมรดกโลก และในปี 2002 ก็ไดรั้บการยก
ย่องให้เป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยุโรปร่วมกบัเมืองบรูจส์ของเบลเยียม น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซา
ลามงักา ท่ีอยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นส่วนหน่ึงของอาคารประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มหา



 

วิหารในเมืองท่ีส าคญัมี 2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 12 ดว้ยรูปแบบศิลปะโรมนั และมหาวิหาร
ใหม่ สร้างเม่ือศตวรรษท่ี 16 เป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีดูทนัสมยัขึ้น ใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 200 ปีจึงแลว้เสร็จ   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้(Porto) (ระยะทาง 340 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ช.ม.)  เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าดูวโ์รทางเหนือของโปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยุโรป อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีส าคญั และมีช่ือเสียงอย่างมากทางดา้น ไวน์ ซ่ึงเป็น
แหล่งน ้ าเมาชั้นดีของคนท่ีรักการด่ืม องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนปอร์โตเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 
1996  

 

     ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Axis Porto Business & Spa Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1996
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1996


 

วันท่ีหก ปอร์โต – โกอมิบลา - ลสิบอน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต ้โดยเร่ิมจากย่านจตุรัสอเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็น
จตุรัสใจกลางเมืองปอร์โต ้ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall) จตุรัสแห่งน้ีเป็นจตุรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์
โต้ จากนั้ นน าท่านชม สถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งด้วย
กระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน ้ าเงิน บอกเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์หลกัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง Sé Catedral อายกุวา่พนัปี โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย ์João ท่ี 1 บิดา
ของเจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณา
นิคมมากมายทัว่โลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวนัตกประเทศแรกท่ีมาติดต่อกับไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถ์
แห่งน้ีสร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง และ แม่น ้ าดูวโ์ร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกจุด อิสระให้
ท่านเก็บภาพประทบัใจ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 135 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นอีก

เมืองส าคญัของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น ้ ามอนเดโก (Mondego) สมยัโรมนัปกครองเมืองน้ีไดรั้บ
การเรียกขานว่า เอมีเนียม แต่ในปี 711 เมืองน้ีถูกปกครองโดยชาวแขกมวัร์ และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหว่าง
ชาวคริสต์ทางตอนเหนือ และชาวมุสลิมทางตอนใต ้และในปี 1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินานท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบ
ชนะชาวแขกมวัร์ ปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมวัร์ น าท่านเขา้ชมมหาวิทยาลยัโกอิมบรา 
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290โดยกษตัริย ์Kind Dinis I และในปี 1338 
กษตัริย ์Afonso IV ไดท้ าการยา้ยมหาวิทยาลยัและสร้างมหาวิทยาลยัใหม่ท่ีกรุงลิสบอน และในปี 1537 กษตัริย ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


 

King John ท่ี 3 ไดเ้ปลี่ยนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญั
ภายในมหาวิทยาลยั ท่ียงัคงศิลปะสไตล์บาโรค ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของประเทศ
โปรตุเกส (ระยะทาง 206 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Lutecia Smart Design Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีเจ็ด ลสิบอน - ซินทรา - บาดาโจส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30 นาที) เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมโรแมนติก ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัพีน่า, พระราชวงัหลวง, พระราชวงัมอนเซอราเต,้ และพระราชวงัควินตา้เดอรีกลัเลร่า นอกจากน้ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงเคยเสด็จพระราชด าเนินเยือนเมืองน้ีเม่ือคราวเสด็จประพาส
ยุโรป เมืองซินทราไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกดว้ย น าท่าน
ชมตัวเมืองเก่าซินทราท่ีมีอายุมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 11 และเข้าชมพระราชวังพีน่า (Pena National Palace) 
พระราชวงัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์อง
ประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวงัแห่งน้ีได้กลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ข้าชมมากท่ีสุดใน
โปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ภายใน
ถูกตกแต่งประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบ้ืองท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตจู้ (Tejo) และเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท าให้อาคารเก่าแก่
โบราณได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมืองในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล 
(Marquis de Pombal) ได้เร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหม่ให้ทนัสมยั เกิดการสร้างถนนและอาคาร



 

สมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือ
ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส  เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรม
แบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ
ฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนร่ีเดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหา
วิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จใน
ปี ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) 
ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1983 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาดาโจส (ระยะทาง 227 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั AC Badajoz Hotel **** หรือเทียบเท่า  
วันท่ีแปด บาดาโจส - เซบีญา - มาลากา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีญา (Seville) (ระยะทาง 130 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.)  ซ่ึงตั้งอยู่ใน
แควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขยีวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไมง้านเทศกาลท่ีจดัขึ้นในเมืองเซบีญาไดรั้บการกล่าวขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุด
ในแควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบ



 

แขกมวัร์ค่อนขา้งมาก น าท่านเขา้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซ่ึง
รวมเอาความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ีเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละซุ้มโคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่
เรียงตามตวัอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อุทยานมาเรีย ลุยซ่า ซ่ึงเคยเป็นราชอุทยานท่ีร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝง
ความโรแมนติก อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญา ซ่ึง
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุด
ในสเปน สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม 
โดยตอ้งการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพเขียน เคร่ืองใชใ้นศา
สนพิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงิน ลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นท่ีตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั ซ่ึงสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ จากนั้น น าท่านชมและถ่ายรูปกบัหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) 
หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยท่ีสร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหา
วิหารเป็นลานส้มและน ้าพุ เพื่อใชใ้นพิธีช าระร่างกายของชาวมุสลิม  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลากา (Malaga) (ระยะทาง 208 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่าส าคญั

ทางตอนใตข้องแควน้อนัดาลูเซียแห่งประเทศสเปน เมืองชายทะเลแห่งน้ีจดัไดว้า่เป็นเมืองท่ีคึกคกัมากเมืองหน่ึง 
เพราะมีท่าเรือพาณิชย์ซ่ึงเป็นท่ีจอดเรือเดินสมุทรทั้ งหลาย และอยู่ห่างจากช่องแคบยิบรอลต้าประมาณ               
100 กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากน้ียงัถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรปตะวนัตก สืบเน่ืองมาจาก
การก่อตั้งของเมืองนบัตั้งแต่ 2,800 ปีก่อน และยงัคงกล่ินอายของความเป็นโรมนั เน่ืองจากเคยถูกปกครองโดย        
ชาวโรมนักว่า 500 ปีในช่วงยุค 200 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 300 และเมืองมาลากายงัเป็นบา้นเกิด
ของศิลปินและจิตรกรเอกของโลกนาม ปิกัสโซ่ (Picasso) บุคคลผูซ่ึ้งได้รับการยกย่องจากนิตยสาร TIME ว่า
เป็นศิลปินผูมี้พรสวรรคใ์นการสร้างสรรคม์ากท่ีสุดในยคุศตวรรษท่ี 20 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันปิกสัโซ่บน
มา้นัง่ จิตรกรเอกประจ าเมือง ณ Charity Square และบา้นตรงหัวมุมท่ีมีศิลปะแปลกตาคืออดีตบา้นของปิกสัโซ่
นัน่เอง ปัจจุบนัถูกใช้เป็นพิพิธภณัฑ์บา้นเกิดของปิกสัโซ่ จากนั้นน าท่านเขา้ชมป้อมปราการราชวงัอลัคาซาบา 
(Alkazaba) ป้อมปราการโบราณในยุคศตวรรษท่ี 11 สร้างขึ้นโดยแขกมวัร์ และใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัใน
การเฝ้าระวงัการรุกรานของขา้ศึกจากฝ่ังแอฟริกา จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถม์าลากา (Malaga Cathedral) และ 
เท่ียวชมยา่นเมืองเก่าแห่งมาลากา (Old Town)  



 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Barcelo Malaga Hotel  / Hilton Garden Inn Malaga**** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเก้า มาลากา – กรานาดา - พระราชวังอลัฮัมบรา - อสิตันบูล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา (Granada) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยูบ่ริเวณ
เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณท่ีแม่น ้ าดาร์โร (Darro) และแม่น ้ าเฮนิล (Genil)   
มาบรรจบกัน  ตัวเมืองตั้ งอยู่ ท่ี ระดับความสูงประมาณ  738 เมตร จากระดับน ้ าทะเล  น าท่ าน เข้าชม 
พระราชวงัอลัฮมับร้า (Alhambra Palace) หรือท่ีในอดีตชาวเมืองแกรนาดา้เคยเรียกกนัว่า "ปราสาทแดง" (Red 
Castle) ราชวงัซ่ึงตั้ งอยู่บนภูเขาท่ีสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ได้ทั้ งเมือง สร้างขึ้นโดยราชวงศ์อาหรับอิสลามซ่ึง
ปกครองเมืองแกรนาดา้มาตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 10 ปัจจุบนัไดรั้บการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1984 บริเวณโดยรอบประกอบดว้ย ราชวงัทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ Nazarius, Carlos V, และ Alkazabra 
น าท่านเขา้ชม  Nazarius  ห้องโถงกลางซ่ึงถูกสร้างขึ้นจากหินธรรมชาติทั้งหมด ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแสดง
และคอนเสิร์ตทั้งหลาย เน่ืองจากเสียงท่ีขบัร้องออกมาจากห้องโถงน้ีจะดงักงัวานและไพเราะเป็นพิเศษกระทัง่
คนสเปนถึงกบัขนานนามว่าเป็น The Best Acoustic Ancient Place of the world น าท่านเขา้ชม Alkazabra ราช
วงัสไตล์อาหรับอิสลามซ่ึงถูกสร้างขึ้นจากวตัถุดิบตามธรรมชาติซ่ึงขนส่งมาจากประเทศเลบานอน ศิลปะ
ลวดลายการตกแต่งกระเบ้ืองเซรามิคดา้นในตวัอาคารมีความสวยงามมาก  
 
 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาลากา เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาลากากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1304 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.15 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัท่ีสิบ อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  16-25 มิ.ย. 65 / 14-23 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. 65 / 
 13-22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ค. - ต.ค. 2565 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  99,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 14,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 94,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  29,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  85,000 – 120,000 



 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าใชจ่้าย ( BKK-IST-BCN//AGP-IST-BKK) 25,000 
กรณีมีวีซ่าแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยื่นวีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวสเปน (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฝร่ังเศส และสเปน 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้สเปน 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์, ไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ท่านละ 1,600 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 45,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 



 

***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

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

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
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 ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 



 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 



 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 3 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ท่ีออกโดยทาง

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วี
ซ่า และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 


