
 

HTC-EK-10D-SPAIN PORTUGAL 

10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 

 

 

เมษายน - ธันวาคม 2566 

99,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่าและทิปต่างๆ) 
บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, ซาราโกซ่า, ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์, 

เซโกเบีย, ปราสาทอัลคาร์ซาร์, มาดริด, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง, คอร์โดบ้า, เซบีญ่า 
หอคอยฆีรัลดา, ชมระบ าฟลาเมนโก้, ฟารู่ (โปรตุเกส), ซาเกรส, มหาวิหารเจอโรนิโม, หอคอยเบเล็ง, ลิสบอน 

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 8-17 ตค. 66 / 13-22 ต.ค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 / 17-26 พ.ย. 66 
ราคาทัวร์ 104,900บาท : 26 ก.ค.-4 ส.ค. 66 / 9-18 ส.ค. 66/ 1-10 ธ.ค. 66 / 27 ธ.ค.-  5 ม.ค. 67 
 



 

HTC-EK-10D-SPAIN PORTUGAL 

10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 
  

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน  
เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK373 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั 
จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า ระหว่างเที่ยวบิน  

 

วันที่สอง ดูไบ – บาร์เซโลนา – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ช้อปป้ิงจุใจ 
 

00.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน EK255 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินซ่ึงมี
สินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย  

03.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 7.10 ชม.) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือส าคญั

ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะ
ส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวั ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดง
ความงดงามอย่างมีชีวิตชีวาโดยฝีมือของศิลปินผูย่ิ้งใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาด้ี (Antonio Gaudi) ผูท้ี่ท าให้เมือง 
บาร์เซโลนา ไดรั้บฉายาว่า “City of Gaudi” น าท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา เมืองเศรษฐกิจที่ส าคญัของ
สเปน  น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอจัฉริยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ลื่องช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลก
ตาจากงาน ช้ินอื่นของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเยน็ 
เพราะความที่เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาที่ดา้นนอกตวัโบสถ์
และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมเป็นงานช้ินสุดทา้ยที่เขาอุทิศตนให้กบัศาสนจกัร 
ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงด าเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความย่ิงใหญ่ของมหาวิหารแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านผ่านชม อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์โคลมับสั นกัเดินเรือผูย่ิ้งใหญ่ทีอ่อกเดินทางจากบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี คศ.1492  จากนั้นน าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนาถนนลารัมบลา 
(Larambla) ยา่นที่มีช่ือเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอนัเป็นที่ช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ที่
มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือช้อป
ป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Porta Fira Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันที่สาม ยอดเขามองเซอร์รัต - ซาราโกซ่า - ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ยอดเขามองเซอร์รัต (Montserrat) น าท่านเขา้ชมวิหารมองเซอร์รัตซ่ึงตั้งอยูบ่นเขามองเซอร์รัตที่
สูงถึง 1,236 เมตรจากน ้ าทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลกัษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่ มตะป ่ าแปลกประหลาดโดยค าว่า 
Montserrat หมายถึง ปุ่ มปม ซ่ึงในภาษาคาตาลนั ซ่ึงเป็นภาษาหลกัของคนในแถบน้ีใช้ส่ือสารกนั ว่ากนัว่าบริเวณ
น้ีเดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่ัว่ไปรวมไปถึงหินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่าเกิด
จากแรงดนัตามธรรมชาตินับลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณที่ตั้งของวิหารมองเซอร์รัตซ่ึงซ่อนตวัอยู่บนยอดเขาได้
อยา่งตระการตานั้น มีพ้ืนที่กวา้งขวางจนท าให้ฉงนว่าผูค้นในอดีตน าวสัดุก่อสร้างมากมายขึ้นมาสร้างบนเขาที่สูง
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ขนาดน้ีได้อย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตา
มากมายให้ชม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประติมากรรมรูปป้ันที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกินบรรยาย รอบๆ
บริเวณวิหารมีทั้งโบสถค์ริสตนิ์กายคาทอลิค โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ขายของที่ระลึก ห้องสมุด ห้องแสดงศิลปะ 
และส านักนกับวชเบนาดิก(Benedictine) ซ่ึงเป็นองคก์รนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยูบ่นน้ี สถานที่ทั้งหมดจึง
เป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับส านักปฎิบัติธรรมของนักบวช  โดยมีจุดเด่นที่มีพระแม่มารีด า 
(Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat) ที่มีช่ือเสียงประดิษฐานอยู่ ซ่ึงชาวสเปนซ่ึงนับถือศาสนาคริสต์
คาทอลิคส่วนใหญ่เขามีความเช่ือว่าภูเขาน้ีเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) (ระยะทาง 310 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซ่ึงเป็น
เมืองหลวงในอดีตของอาณาจกัรอารากอน ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมฝ่ังแม่น ้ าเอ
โบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักบัธรรมชาติของภูมิประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาค
สเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป  
น าท่าน เขา้ชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of our lady of the pillar) หรือที่รู้จกัในนาม ซานตา มา
เรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านานสมัยแรกเร่ิมของศาสนจักรกล่าวไวว่้า อัครสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์  ในระยะ
เร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกั จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพ่ือ
ชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎอยูบ่นเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่า
เป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบัเสาในซาราโกซ่า 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่ Diagonal Plaza Hotel**** หรือเทียบเท่า 

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%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%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
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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วันที่ส่ี เซโกเวยี - สะพานส่งน า้โรมัน - ปราสาทอลักาซาร์ - มาดริด  (พกัค้าง 2 คืน)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ระยะทาง 409 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลกั

ของจงัหวดัเซโกเวีย ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าเอเรสมา 
(Eresma) กบัแม่น ้ากลาโมเรส (Clamores) ณ เชิงเขากวาดาร์รามา  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (ลิ้มลอง เมนูหมูหัน อนัเลือ่งช่ือ) 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) และสะพานส่งน ้ าโรมันที่มีช่ือเสียง (Roman 
Aqueduct) น าชมเขตเมืองเก่าซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และไดรั้บการบูรณะใน
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 จากนั้น น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งเซโกเวียหรือปราสาทอลักาซาร์ หลายคนเรียก
ปราสาทแห่งน้ีว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่มองเห็นไดจ้ากภายนอก ตั้งอยูบ่นชะง่อนผาสูง
ที่แม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 แลว้ไดรั้บการต่อเติมในศตวรรษที่ 15 - 16 มี
ลกัษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกในอดีต เพราะมีทั้งช่องเชิงเทินขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับติดตั้งอาวุธ และมีช่อง
ส าหรับเทน ้ าเดือดและกรวดร้อน เพ่ือท าลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดก าแพงเมือง ภายในปราสาทไดจ้ัดเป็น
พิพิธภณัฑ์ส าหรับแสดงของมีค่าทางประวตัิศาสตร์ ห้องใต้หลังคาเป็นที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัย
กลาง รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในอดีต และในปี ค.ศ. 1975 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซโกเวียเป็นเมือง

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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มรดกโลกทางศิลปะวฒันธรรม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็น
มหานครอนัทันสมยัล ้ายุค ที่ซ่ึงกษตัริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศให้
มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจา้ฟิลลิปที่ 3 ไดย้า้ยเมืองหลวงไปที่
เมืองวลัลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Ayre Gran Hotel Colon **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 

 
 

วันที่ห้า โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด – พระราชวังหลวง – มาดริด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึง
การผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเบื้องล่างลอ้มรอบไป
ดว้ยแม่น ้ าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าท่านเที่ยวชมเมืองขา้มสะพานแบบโรมนั
ดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาว
โรมนัสร้างขึ้นเพ่ือปกปักษรั์กษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา  หน่ึงในประตูเมือง
ที่มีความส าคญัที่สุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ย่ิงใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใช้
เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาไดก้่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ
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แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยั
ศตวรรษที่ 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ที่จิตรกร
ช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผ่นภาพอยา่งสวยงาม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด เพื่อเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานา
เรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 
1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ย
ห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัที่วาด
โดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ นาฬิกา หนังสือ เคร่ืองใช้ อาวุธ น าท่านชมอุทยาน
หลวงที่มีการเปลี่ยนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่
เหนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ (หากพระราชวงัหลวงปิด ซ่ึงทางพระราชวงัจะไม่มีการแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้า บริษัทจะจัดให้ท่านได้เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซ่ึง
พระราชวงัดงักล่าวเป็นอดีตพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยส์เปน) ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมน ้ าพุไซเบเลส (Cibeles 
Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่าน
ชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ที่ 3 จากนั้นน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza 
Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของ
สเปน (กิโลเมตรที่ศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมืองที่หนาแน่นดว้ยร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบั
ตน้มาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านอิสระและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัแบบเต็มๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Ayre Gran Hotel Colon **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
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วันที่หก มาดริด - คอร์โดบา - สุเหร่าเมซกีต้า - เซบีญ่า - ชมระบ าฟลาเมนโก้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคอร์โดบา” (Cordoba) (ระยะทาง 397 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) คร้ังหน่ึงเคย
ถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากัวดัลกีเบีย เป็นเมือง
ศูนยก์ลางของวฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน  องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดก
โลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในสมยัศตวรรษที่
10 มกีารสร้างมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่าย น าท่านเขา้ชมมสัยิด (สุเหร่า) เมซกีตา้ ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอยา่งวิจิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 
850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเคร่ือง
กระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ทั้งอาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสร้าง “มีหรับ” อนัเป็นคร่ืองหมายแสดง
ทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นบริเวณ
ก่ึงกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ขึ้นในบริเวณสวนส้มและลานน ้ าพุ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่               
“เมืองเซบีย่า” Seville (ระยะทาง 142 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้อันดาลูเซีย     
เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้                         
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งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีย่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดใน
แควน้อัลดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมวัร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบ
แขกมวัร์ค่อนขา้งมาก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าพร้อมชมโชวร์ะบ าฟลาเมนโกอ้นัเลื่องช่ือของสเปน  

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Hesperia Sevilla Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด เซบีย่า – มหาวิหารเซบีย่า - หอคอยฆีรัลดา - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเข้าชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซ่ึงรวม เอาความเป็น     
สถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละซุ้มโคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร ฝ่ัง
ตรงขา้มเป็น อุทยานมาเรีย ลุยซ่า ซ่ึงเคยเป็นราชอุทยานที่ร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบียา่ ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่ สุดในสเปน สร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการให้ย่ิงใหญ่แบบ
ไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพเขียน เคร่ืองใช้ในศาสนพิธี ที่ท ามาจากทองค าและ
เงิน ลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์ โคลมับสั ซ่ึงสร้างอยา่งย่ิงใหญ่
สมเกียรติยศ น าท่านชมและถ่ายรูปกบัหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยที่สร้างขึ้น
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โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้มและน ้ าพุ เพ่ือใช้ในพิธี
ช าระร่างกายของชาวมุสลิม  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางเลียบเมืองชายทะเลริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ เมืองฟารู่ (Faro) (ระยะทาง 236 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ช.ม.)  เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารจัดการของเขตอัลการวึ ซ่ึงเป็นเขตทางตอนใต้ของ
โปรตุเกส เมืองน้ีเป็นอีกเมืองท่าของชาวมัวร์ ซ่ึงต่อมาได้ถูกกษตัริย์ อฟองโซที่ 3 ครอบครองในปี ค.ศ. 1249 
จนถึง ค.ศ. 1596 ในช่วงสงครามครูเสด เอิร์ลแห่งซสัเซ็ก ขององักฤษไดเ้ขา้มาครอบครองเมืองน้ี น าท่านเดินทางสู่ 
Jumbo Outlet อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงใน Outlet ขนาดใหญ่ของเมืองฟารู่ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการซ้ือของ
ฝากและเส้ือผา้แบรนด ์อาทิ ZARA, MANGO และอื่นๆอีกมากมาย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Faro Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด ฟารู่ – ซาเกรส – แหลมเซ็นต์วินเซนต์ (แหลมริมสุดทวปียุโรป) - ลสิบอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรส (Sagres) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้สุดของทวีปยุโรป โดยมีแหลมที่อยู่ริมสุดทวีปคือแหลมเซ็นต์วินเซนต์ ซ่ึงในศตวรรษที่ 15 
เจ้าชายเฮนรี เดอะนาวิเกเตอร์ได้ทรงจัดตั้ งโรงเรียนเพ่ือท าการสอนการออกเรือเดินทะเล น าท่านถ่ายรูปกับ
ประภาคารที่ตั้งอยู่ ณ ปลายแหลม คาร์โบเดอร์เซ็นต์วินเซนต์ (Cabo De Saovicente) เป็นประภาคารที่มีความ 
ส าคญัมากในอดีตตั้งแต่สมยัการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลมับสั วาสโกดากามา และนักเดินเรือช่ือกอ้งโลกอีก
หลายคน  จากนั้นน าท่านเขา้ชมป้อมปราการแห่งเมืองซาเกรส  (Algarve Fortress) ป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านบน
หน้าผาริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดป้องกนัการโจมตีของขา้ศึกทาง
ทะเล นบัไดว่้าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน หันหนา้สู่มหาสมุทรแอตแลนติก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตจู้ (Tejo)  (ระยะทาง 270 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)  โดยผ่านเส้นทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิต
ชนบท ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศที่แตกต่าง ทั้ งริมฝ่ัง
มหาสมุทรและฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงท าให้อาคารเก่าแก่โบราณไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคน
ส าคัญของเมืองในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เร่ิมบูรณะและจัดวางผังเมือง
ลิสบอนใหม่ให้ทนัสมยั เกิดการสร้างถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลกัษณ์เป็น
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ของตนเองจนถึงปัจจุบัน น าท่านสู่จัตุรัส Praca do Comercio ซ่ึงเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่หันหน้าสู่แม่น ้ าทากัส 
(Tagus) และเป็นที่ตั้งขอประตูชยั ที่สวยงามอีกแห่งของลิสบอน จากนั้นน าท่านสู่จตัุรัสรอซซิโอ (Rossio Square) 
เป็นอีกจตัุรัสที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Mercure Lisboa Almada Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วันที่เก้า มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเลง็ - ลิสบอน  -ดูไบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตจู้ (Tejo) และเป็นเมืองที่มี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงท าให้อาคารเก่าแก่
โบราณได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผู้น าคนส าคัญของเมืองในสมัยนั้ น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล 
(Marquis de Pombal) ได้เร่ิมบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคาร
สมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือ
ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบ
มานูเอลไลน์ที่สวยงาม จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ
ครบรอบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ีเดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโรนิโม 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงได้เดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 โดย
มหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์  (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาดาโจส (ระยะทาง 227 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
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11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิสบอน (LIS) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund 
13.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK192 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อน บนเคร่ืองบิน 
 
วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 

00.50 น. เดินทางมาถึงดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
02.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK384 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 / 8-17 ตค. 66 / 13-22 ต.ค. 66 / 21-30 ต.ค. 66 / 17-26 พ.ย. 66 
ราคาทัวร์ 104,900บาท : 26 ก.ค.-4 ส.ค. 66 / 9-18 ส.ค. 66/ 1-10 ธ.ค. 66 / 27 ธ.ค.-  5 ม.ค. 67 
 

  อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย./ ตค./  พ.ย. ก.ค./ส.ค./ธ.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 104,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมทา่นละ 15,000 18,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่)  (BKK – BCN //  LIS – BKK)  
หักค่าใชจ่้ายออก 

30,000 33,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000 – 140,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 28/1/2023) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน – โปรตุเกส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศสเปน และโปรตุเกส 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ท่านละ 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถและ ไกดไ์ทย ท่านละ 2,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีการย่ืนวีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรือ แจง้ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
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ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวา้ง  
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( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได ้

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบนิในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราธนาคาร ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving 

account) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 
วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

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

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการย่ืนได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการย่ืน 

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

 

**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือให้ถูกตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 


