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NT338
ทวัรย์ุโรป สเปน โปรตเุกส 10 วัน 7 คนื (TK) [ปีใหม]่
ทัวรโ์ปรตเุกส สเปน ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

PORTA FIRA HOTEL  , SORCOTEL SOROLLA PALACE  , MELIA AVENIDA  , VIA SEVILLA MAIRENA  ,
AC BADAJOZ BY MARRIOTT  , LUTECIA SMART HOTEL

กรงุบารเ์ซโลนา - สนามกฬีาโอลมิปิค 1992 - ยอดเขามองตจ์ูอคิ - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอรโ์คลมับสั
มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์- กรงุมาดรดิ - พระราชวงัหลวง- สะพานแบบโรมนั - ปลาซาเดเอสปาญา

เมอืงเพนสิโคลา่ - ปราสาทเพนสิโคลา่ - เมอืงบาเลนเซยี - หอคอยเซอรานอซ - The City of Art and Science
อุทยานหลวง - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - น้าํพไุซเบเลส - พลาซ่า มายอร ์- อนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา

มหาวหิารโทเลโด - Las Rozas Outlet Village - เมอืงคอรโ์ดบา - มสัยดิเมซกตีา้ - เมอืงเซบยีา่ - ระบําฟลาเมนโก้
มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ - หอคอยฆรีลัดา - เมอืงเมอรดิา้ - โรงละครโรมนั - เมอืงเอโวรา - วหิารโรมนั 

เมอืงลสิบอน - หอคอยเบเล็ง - อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ี- มหาวหิารเจอโร นโิม - มหาวหิารเอโวรา - เมอืงโทเลโด

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

20.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ



23.30 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี
(***เวลาเทยีวบนิอาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ท)ี

วนัท ี2
อสิตนับล ู- บารเ์ซโลนา

06.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูลแวะเปลยีนเครอืง เทยีวบนิ TK1853
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลูซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

08.45 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์บรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.)

10.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นทา่เรือสําคัญทสีดุในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยเสน่หข์องสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มสีวนสาธารณะสงิแวดลอ้มและการวางผังเมอืงทผีสมผสานกันอย่างลงตัว
ชมผลงานกอ่สรา้งในศลิปะแบบอารต์นูโว ทแีสดงความงดงามอย่างมชีวีติชวีาโดยฝีมอืของศลิปินผูย้งิใหญ่นาม อนัโตนโีอ เกาด ี(Antonio
Gaudi) ผูท้ทํีาใหเ้มอืง บารเ์ซโลนา ไดรั้บฉายาวา่ “City of Gaudi” นําทา่นชมความงามของเมอืงบารเ์ซโลนา เมอืงเศรษฐกจิทสํีาคัญของสเปน 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สนามกฬีาโอลมิปิค 1992 และชมทวิทัศนร์อบตัวเมอืง บนยอดเขามองตจ์อูคิ (Mont Juic) จากนันนําทา่นผา่นชม
อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอรโ์คลมับสั นักเดนิเรือผูย้งิใหญ่ทอีอกเดนิทางจากบารเ์ซโลนา ไปพบหมู่เกาะแครบิเบยีนและทวปีอเมรกิาในปี คศ.1492 

จากนันนําทา่นสูถ่นนชอ้ปปิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารมับลา (Larambla)
ย่านทมีชีอืเสยีงทสีดุของบารเ์ซโลนาแหลง่ทอ่งเทยีวอันเป็นทชีนืชอบของคนทกุวัย ถนนสายเล็ก  ๆทมีคีวามยาวเพยีง 1.2
กโิลเมตรแตม่สีสีนัเสน่หน่์าประทับใจทังกลางวันและกลางคนื อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงตามอัธยาศัย
ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้และเสอืผา้แบรนดเ์นมทัง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชนันําซงึมรีา้น
ตังอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอนืๆอกีมากมาย
(***รา้นคา้ในยุโรปสว่นมากจะปิดทําการในวนัอาทติย)์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
FIRA CONGRESS / or NOVOTEL CORNELLA / or ABBA GARDEN **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
บารเ์ซโลนา่ - เพนสิโคลา่ - บาเลนเซยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia) สญัลักษณ์แหง่สงิศักดสิทิธทิสีงูใหญ่ถงึ 170 เมตร
ออกแบบกอ่สรา้งอย่างสวยงามแปลกตา ตังแตปี่ ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชนัยอดทแีสดงถงึอัจฉรยิภาพของ อันโตนี เกาด ีสถาปนกิผูเ้ลอืงชอื
มหาวหิารแหง่นี ตังอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชนินีมคีวามแปลกตาจากงาน ชนิอนืของเกาดี
ตรงสสีนัอันเรียบนงิแบบโทนสธีรรมชาตใิหค้วามรูส้กึทสีงบผอ่นคลายและเยือกเย็น เพราะความทเีป็นสถานทศัีกดสิทิธิ
และยังคงรายละเอยีดไวอ้ย่างด ีดจูากลวดลายสลักเสลาทดีา้นนอกตัวโบสถแ์ละภายในแสดงใหเ้ห็นถงึแรงศรัทธาในศาสนาอย่างทว่มทน้
สมเป็นงานชนิสดุทา้ยทเีขาอุทศิตนใหก้ับศาสนจักร ปัจจบัุนมหาวหิารแหง่นียังคงดําเนนิการกอ่สรา้งและคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2026



อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึภาพความยงิใหญ่ของมหาวหิารแหง่นี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพนสิโคลา่ (Peniscola) (ระยะทาง 230 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทถีูกขนานนามวา่
“เมอืงแหง่ทะเล (City of the Sea)” ในอดตีนันชาวคาเทจและชนพนืเมอืงอนืๆมักจะใชท้า่เรือทเีมอืงแหง่นีเดนิทางไปยังเมอืงตา่งๆ
ปัจจบัุนเมอืงแหง่นีเป็นเมอืงทอ่งเทยีวชายทะเลทมีชีอืเสยีงอย่างมากในแถบเมอืงคาสตยิอง

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทกุทา่นเขา้ชม ปราสาทเพนสิโคลา่ (Penicola Castle) ปราสาททตัีงตระหงา่นอยู่รมิทะเลทถีูกสรา้งโดยอัศวนิเทมพลารใ์นสมัยศตวรรษท ี13
เพอืใชเ้ป็นทตัีงในการสรา้งกองกําลังและป้องกันชาวมุสลมิบกุมายังคาบสมุทรไอบเีรีย
อกีทังยังเคยเป็นทปีระทับของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิซท์ ี13 ในศตวรรษท ี15 อกีดว้ย
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาแวะเวยีนมาชมววิและสถาปัตยกรรมของตัวปราสาท

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาเลนเซยี (Valencia)  (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับท ี3
ของประเทศสเปน หนงึในเมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน และยังเป็นทตัีงของสโมสรฟตุบอลทมีชีอืเสยีงคอื สโมสรฟตุบอล บาเลนเซยี
หรือทรีูจั้กกันในนาม ไอค้า้งคาว ตังแตปี่ ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา เมอืงบาเลนเซยีไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์อุตสาหกรรม วัฒนธรรม
และการทอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญมากทสีดุแหง่หนงึของประเทศสเปน

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ หอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หนงึในสบิสองประตขูองกําแพงเมอืงโบราณเมอืงบาเลนเซยี
ซงึปัจจบัุนเหลอืเพยีงสองประตเูทา่นัน เป็นหนงึในอนุสรณ์สถานทไีดรั้บการอนุรักษ์เอาไวด้ทีสีดุ
และยังเป็นเสน้แบง่ระหวา่งเขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ 

จากนัน นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั The City of Art and Science สถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงอย่างมากในเมอืงบาเลนเซยี
ตังอยู่บนรมิฝังแม่น ้าํตเูรีย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix Candela สองนักออกแบบชอืดังชาวสเปนและแคนาดาตามลําดับ
สถานทแีหง่นีมดีไีซนท์สีะดดุตาและโมเดริน์รวมไปถงึยังเป็นแหลว่งรวมววัิฒนาการทางดา้นศลิปะและวทิยาศาสตร ์อกีทังยังมโีรงภาพยนตร ์IMAX
ใหสํ้าหรับผูช้นืชอบภาพยนตรไ์ดด้อูกีดว้ย นอกจากนีบรรยากาศชว่งยามเย็นของสถานทแีหง่นีก็เหมาะทใีชเ้ป็นทพัีกผอ่นหย่อนใจเป็นอย่างมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
SORCOTEL SOROLLA PALACE / OR MELIA VALENCIA**** หรือเทยีบเทา่
***หากเมอืงบาเลนเซยีตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทพีกัทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี4
มาดรดิ (พกัคา้ง 2 คนื)

เชา้
***โปรแกรมทอ่งเทยีวในวนัท ี4 และ 5 อาจสลบัไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานททีอ่งเทยีว***

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 355 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงหลวงของประเทศสเปน
ตังอยู่ใจกลางแหลมไอบเีรียน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้าํยุค ทซีงึกษัตรยิฟิ์ลลปิท ี2
ไดท้รงยา้ยทปีระทับจากเมอืงโทเลโดมาทนีี และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607
เมอืพระเจา้ฟิลลปิท ี3 ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทเีมอืงวัลลาโดลดิ มาดรดิไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก
และสงูสดุแหง่หนงึในยุโรป

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมาดรดิ เพอืเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซงึตังอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํแมนซานาเรส
มคีวามสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแหง่นีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทังหลังในสไตลบ์าโรค
โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซงึนอกจากจะมกีารตกแตง่อย่างงดงามแลว้



ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชนิสําคัญทวีาดโดยศลิปินในยุคนัน รวมทังสงิของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ นาฬกิา หนังสอื เครืองใช ้อาวธุ

นําทา่นชม อทุยานหลวง ทมีกีารเปลยีนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส
กวเีอกชาวสเปนทตัีงอยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ (สําหรบัคณะเดนิทางวนัท ี28 ธ.ค. จะนําทา่นถา่ยรูปภายนอกแทน
เนอืงจากพระราชวงัหลวงปิดใหเ้ขา้ชมวนัท ี31 ธ.ค./ 1 ม.ค.)

ไดเ้วลานําทา่นผา่นชม น้าํพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทสีรา้งอุทศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี
เป็นสถานททีใีชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมอืง

ผา่นชม ประตชูยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala) ทสีรา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ ี3

จากนันนําทา่นสู ่พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรือประตพูระอาทติย ์ซงึเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง
นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทศีนูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย
นอกจากนียังเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทหีนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา สญัลักษณ์ของเมอืง มเีวลาใหท้า่นอสิระและชอ้ปปิงตามอัธยาศัยแบบเต็มๆ
(***รา้นคา้ในยุโรปสว่นมากจะปิดทําการในวนัอาทติย)์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
MELIA AVENIDA / OR MELIA CASTILLA **** หรือเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืท ี1)
***หากเมอืงมาดรดิตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทพีกัทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี5
โทเลโด - Las Rozas Village Outlet - มาดรดิ

เชา้
***โปรแกรมทอ่งเทยีวในวนัท ี4 และ 5 อาจสลบัไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานททีอ่งเทยีว***

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี
อดตีเมอืงหลวงเกา่ของสเปนตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 เป็นเมอืงแหง่ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน
ชอืเมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน อสิลามและฮบีรู ตัวเมอืงตังอยู่บนหนา้ผาสงูเบอืงลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าํตาโค
(Tajo) ซงึเหมาะแกก่ารป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ

นําทา่นเทยีวชมเมอืง ขา้มสะพานแบบโรมนัดงัเดมิ (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนนิเขาทา่นจะเห็นกัสตโีย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ทชีาวโรมันสรา้งขนึเพอืปกปักษ์รักษาเมอืง

นําทา่นสู ่เขตเมอืงเกา่ ผา่นประตเูมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา หนงึในประตเูมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุ
นําทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบคิ มูเดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส์

จากนันนําทา่นเขา้ชมความงามของ มหาวหิารโทเลโด (Toledo Cathedral)  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทยีงิใหญ่สวยงามแหง่หนงึของโลก
ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดมิชาวมุสลมิใชเ้ป็นสเุหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพมิศลิปะแบบมูเดฆาร ์บาร็อค
และนีโอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัดมา ภายในมกีารตกแตง่อย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิอ่อน
มุมดา้นในเป็นอัลคาซาร ์ผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมัยศตวรรษท ี16 (สําหรับคณะเดนิทางวันท ี28 ธ.ค.
จะนําทา่นถ่ายรูปภายนอกแทน เนืองจากมหาวหิารโทเลโดปิดใหเ้ขา้ชมวันท ี1 ม.ค.)

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปบรเิวณจดุชมววิเพอืชมทวิทัศนข์อง เมอืงโทเลโด ซงึเป็นทวิทัศนท์จีติรกรชอืดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco)
ไดเ้คยจําลองลงบนแผน่ภาพอย่างสวยงาม

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ (ลมิลองเมนูขา้วผดัสเปน)



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ใกลก้รุงมาดรดิ
จใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่รอ้ยรา้นคา้ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมสากลและทอ้งถนิมากมาย อาทเิชน่ Armani,
Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite,
Timberland, etc. 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงมาดรดิ (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
MELIA AVENIDA / OR MELIA CASTILLA **** หรือเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืท ี2)
***หากเมอืงมาดรดิตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทพีกัทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี6
คอรโ์ดบา - เซบญีา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงคอรโ์ดบา” (Cordoba) (ระยะทาง 397 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)
ครังหนงึเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวรจ์ากอาหรับ เมอืงคอรโ์ดบาตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํกัวดัลกเีบยี
เป็นเมอืงศนูยก์ลางของวัฒนธรรมมุสลมิในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงคอรโ์ดบาเป็นเมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน
เมอืงนีเป็นเมอืงในระบบกาหลบิทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองทสีดุของยุโรปในสมัยศตวรรษท1ี0 มกีารสรา้งมหาวทิยาลัยเนน้การเรียนรูด้า้นวรรณกรรม
วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย์

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม มสัยดิ (สเุหรา่) เมซกตีา้ ทมีขีนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวจิติร ดว้ยการใชเ้สาหนิจํานวนมากถงึ 850 ตน้
ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศลิปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวรชิ ประดับดว้ยเครืองกระเบอืงเคลอืบ อฐิ และหนิฉลลุาย ทัวทังอาคาร
ดา้นในสดุของมัสยดิจะสรา้ง “มหีรับ” อันเป็นครืองหมายแสดงทศิทางของเมอืงเมกกะ ตอ่มาเมอืชาวครสิตเ์ขา้มายดึครองเมอืงคอรโ์ดบา
จงึไดม้กีารสรา้งโบสถข์นึบรเิวณกงึกลางของมัสยดิ และสรา้งหอระฆังสงู 93 เมตร ขนึในบรเิวณสวนสม้และลานน ้าํพ ุ(สําหรบัคณะเดนิทางวนัที
27 ธ.ค. จะนําทา่นถา่ยรูปภายนอกแทน เนอืงจากมสัยดิปิดใหเ้ขา้ชมวนัท ี1 ม.ค.)

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเซบยีา่” Seville (ระยะทาง 142 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ซงึตังอยู่ในแควน้อันดาลเูซยี
เป็นเมอืงทมีมีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ีสวนสาธารณะและสวนดอกไม ้
งานเทศกาลทจัีดขนึในเมอืงเซบยี่าไดรั้บการกลา่วขานมากทสีดุ เนืองจากเป็นเมอืงทมีชีวีติชวีามากทสีดุในแควน้อัลดาลซูยี
เมอืงนีเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมัวรม์านานกวา่ 800 ปี จงึไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบแขกมัวรค์อ่นขา้งมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลาเมนโกอ้นัเลอืงชอืของสเปน

ทพีกั
HILTON GARDEN INN /OR AYRE HOTEL / OR MELIA LEBOROS **** หรือเทยีบเทา่
***หากเมอืงเซบญีา่ตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทพีกัทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี7
เซบยีา่ - เมอรดิา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุม่อาคารรูปครงึวงกลมซงึรวมเอาความเป็น
สถาปัตยกรรมแบบสเปนทเีรียงตอ่กันเป็นแนวยาว แตล่ะซุม้โคง้ประตมูตีราประจําจังหวัดไลเ่รียงตามตัวอักษร ฝังตรงขา้มเป็น อุทยานมาเรีย ลยุซา่



ซงึเคยเป็นราชอุทยานทรี่มรืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตกิ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ

จากนันนําทา่นเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ ซงึมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์กีรุงโรม
และเซนตป์อลทลีอนดอน และใหญ่ทสีดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ย่างวจิติรตระการตา
สรา้งขนึแทนทตัีงของสเุหร่าเดมิ โดยตอ้งการใหย้งิใหญ่แบบไม่มใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าํคา่ มทัีงภาพเขยีน
เครืองใชใ้นศาสนพธิ ีททํีามาจากทองคําและเงนิ ลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นทตัีงของ สสุานครสิโตเฟอร ์โคลมับสั
ซงึสรา้งอย่างยงิใหญ่สมเกยีรตยิศ

นําทา่นชมและถ่ายรูปกับ หอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower)  หอศักดสิทิธแิหง่นีเป็นหอคอยทสีรา้งขนึโดยชาวมุสลมิ
เป็นตกึทรงรูปสเีหลยีมผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกันกับมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าํพ ุเพอืใชใ้นพธิชํีาระร่างกายของชาวมุสลมิ
(**มหาวหิารเมอืงเซบยีา่ เฉพาะวนัอาทติยจ์ะเปิดใหเ้ขา้ชมช่วงบา่ยเทา่นนั / หากโปรแกรมทวัรต์รงกบัวนัดงักลา่ว
จะนําทา่นถา่ยรูปภายนอกแทน)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอรดิา้ (Merida) (ระยะทาง 191 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมอืงหลวงแหง่แควน้เอ็กซเ์ตรมาดรู่า
ในอดตีนันเมอืงแหง่นีถูกใชเ้พอืขยายอาณาเขตอาณาจักรโรมันในชว่งกอ่นครสิตศตวรรษ และยับยังการรุกรานของชนชาตติา่งๆ
ปัจจบัุนเมอืงแหง่นียังคงความสมบรูณ์ของตัวเมอืงโรมันเอาไว ้ไม่วา่จะเป็นโรงละคร สะพาน ทอ่สง่น ้าํและวหิารตา่ง  ๆดว้ยเหตนีุ องคก์ร UNESCO
ไดป้ระกาศใหเ้ป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 

นําทกุทา่นเขา้ชม โรงละครโรมนั (Teatro Romano) กอ่สรา้งโดย Vipsanius Agrippa  ในสมัยของจักรพรรดอิอกสุตสุ สามารถจคุนไดถ้งึ
6,000 คน โดยสรา้งตามแบบของโรงละครโรมันในเมอืงปอมเปอี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
TRYP MEDEA / OR AC BADAJOZ / OR ILLUNION LAS LOMAS **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เอโวรา - วหิารโรมนั - มหาวหิารเอโวรา - ลสิบอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทาง ขา้มพรมแดนประเทศสเปน-โปรตเุกส มุ่งหนา้สู ่เมอืงเอโวรา (Evora) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15
ช.ม.) เมอืงพพิธิภัณฑท์มีตีน้กําเนดิตังแตส่มัยโรมัน และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก สาขาดา้นวัฒนธรรม เมอืปี
ค.ศ.1986 เนืองจากเป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรม์า มากกวา่ 2,000 ปี 

นําทา่นชม วหิารโรมนั (Roman Temple)  สรา้งขนึจากหนิแกรนติ มคีวามสงูอยู่ท ี25 ฟตุ หรือ ประมาณ 7.68 เมตร
ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์แหง่การขยายอทิธพิลของโรมันในดนิแดนของโปรตเุกสไดเ้ป็นอย่างด ี

จากนันนําทา่นเขา้ชม มหาวหิารเอโวรา (Evora Cathedral) โดยมหาวหิารแหง่นีถูกสรา้งขนึในระหวา่งปี ค.ศ. 1280-1340
ดว้ยหนิแกรนติสกีหุลาบ ทมีคีวามคลา้ยคลงึกับมหาวหิารแหง่เมอืงลสิบอน หนา้ตา่งนันถูกประดับประดาไปดว้ยลวดลายแบบโกธคิ
ในแตล่ะมุมหอ้งจะถูกประดับประดาดว้ยรูปปันหนิอ่อนทงีดงาม ซงึถอืไดว้า่เป็นอนุเสาวรียโ์กธคิทสํีาคัญทสีดุของโปรตเุกสเลยทเีดยีว 

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลสิบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของโปรตเุกสตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํเตจู ้(Tejo) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ช.ม.เมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี และเคยประสบกับเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในศตวรรษท ี17
จงึทําใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดรั้บความเสยีหายเป็นจํานวนมาก ผูนํ้าคนสําคัญของเมอืงในสมัยนัน คอื มารค์สิ เดอร ์ปองปาล (Marquis de
Pombal) ไดเ้รมิบรูณะและจัดวางผังเมอืงลสิบอนใหม่ใหทั้นสมัย



เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมอืงลสิบอนทสีวยงามมเีอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบัุน 

นําทา่นสู ่ถนนคนเดนิ (Walking street) อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงทังสนิคา้ แบรนดเ์นม อย่าง Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL
และอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
OLAIS PARK HOTEL / OR RAMADA BY WYNDHAM **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ง - ลสิบอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่น ชมหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าํเพอืเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรือ
เป็นจดุเรมิตน้ของการเดนิเรือออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรือชาวโปรตเุกส
เป็นอกีหนงึสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์สีวยงาม 

จากนันนําทา่นบันทกึภาพกับ อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1960 เพอืฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสนิพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี
เดอะเนวเิกเตอร ์

ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชม มหาวหิารเจอโร นโิม ทสีรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิก ่วาสโก ดากามา ซงึไดเ้ดนิเรือสูป่ระเทศอนิเดยีไดเ้ป็นผลสําเร็จในปี
ค.ศ.1498 ซงึมหาวหิารแหง่นีเป็นผลงานอันเยียมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิถงึ 70 ปี
จงึแลว้เสร็จสมบรูณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก

12.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลสิบอน (LIS) เพอืเชคอนิและทํา Tax Refund

16.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK1760 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30ชม.) บรกิารอาหาร เครืองดมื และพักผอ่น บนเครืองบนิ

23.50 น.
เดนิทางมาถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

01.50 น.
ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) สายการบนิฯมบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื
อาหารค่าํและอาหารเชา้

15.05 น.
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรโ์ปรตุเกส สเปน ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 14:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรโ์ปรตุเกส สเปน ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) ผูช้ํานาญเสน้ทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิหวัหนา้ทัวร์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูสเปน (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปลยีนแปลงได ้ขนึกบัอตัราประกาศสถานฑตู)

• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซงึทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่75 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-74 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง (หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพมิทา่นละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย (การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ
และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดอืและยดึตดิกบัการยนืในสมยักอ่น)

• หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ใบหนา้ขนาด 3 ซม. 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้
หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)



• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณผีูเ้ดนิทางเป็น

• เจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง)
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15
วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 15 วันกอ่นยนืวซีา่)

• หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี
ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี
• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง
• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน

• หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2

• (สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)
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