
#15782 ทัวรยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน รางสงนํ้ามัน
เซอโกเบีย มหาวิหารแหงโทเลโด แหลมโรกา บิน EK
ทัวรยุโรป โปรตุเกส สเปน จัตุรัสกลางเมืองปอรโต มหาวิทยาลัยโกอิมบรา ราง
สงนํ้าโรมัน เขตเมืองเกาเซอโกเบีย อนุสาวรียนํ้าพุไซเบเลส ปลาซาเดเอสปาญา
อนุสาวรียดอนกิโฆเต พลาซามายอร รูปปนหมีเกาะตนเชอรี่ มหาวิหารแหงเมืองเซ
บียา หอคอยเบเล็ง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร - ปอรโต - จัตุรัสกลางเมืองปอร
โต - โกอิมบรา   

Tryp
Coimbra
หรือเทียบ
เทา

3 มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (พระราชวังหลวงโกอิมบรา) - ซาลามังกา - มาดริด   

Senator
Barajas
หรือเทียบ
เทา

4 เซอโกเบีย - รางสงนาโรมัน - มาดริด - น้ําพุไซเบเลส - ประตูชัยอัลคาลา - พลาซาเดอ เอสปาญ
นา มาดริด - อนุสาวรียดอนกิโฆเต - พลาซามายอรกรุงมาดริด - ปูเอตา เดล ซอล   

Senator
Barajas
หรือเทียบ
เทา

5 โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - คอรโดบา - สะพานโรมัน   

Ayre
Cordoba
หรือเทียบ
เทา

6 เซบียา - หอคอยกิรลดา - มหาวิหารเซบียา - บาดาจอซ   

Ilunion
Golf
Badajoz
หรือเทียบ
เทา

7 แหลมโรกา - ลิสบอน - อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี - หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม - ทา
อากาศยานลิสบอน    -

8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร -
ปอรโต - จัตุรัสกลางเมืองปอรโต - โกอิมบรา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. ออกเดินทางสู ปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 377
** คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น. **

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง

09.20 น. ออกเดินทางตอสู ปอรโต ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบิน EK197
** คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.15 น. และถึงเมืองปอรโต เวลา 14.30 น. **

บาย

13.30 น. ถึง สนามบินฟรานซิสโก ซา คารเนอิโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7
ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางเขาสู เมืองปอรโต ซ่ึงเป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ เป็น
เมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากนั้นเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี
1996 อีกดวย

นําทานชม ยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทําการของธนาคารและ
โรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน้ําเงิน ท่ี
เลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส

้ ่ ่ ้ ่



จากนั้นแวะถายรูปกับ โบสถ Sé de Porto ท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง อายุกวาพันปี โบสถแหงน้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรส
ของกษัตริย João ท่ี 1 บิดาของเจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันย่ิงใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินท่ีสามารถมองเห็น
ทิวทัศนของเมือง

จากนั้นเดินทางสู เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงท่ีสําคัญของโปรตุเกส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Tryp Coimbra หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร

ปอรโต

จัตุรัสกลางเมืองปอรโต

โกอิมบรา

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้งอยูทางเหนือของเมืองปอรโตไปประมาณ 11 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1945 บนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในชื่อสนามบิน Pedras Rubras
ชื่อปัจจุบันถูกเปล่ียนมาในปี 1990 ตามชื่อนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส Francisco de Sá
Carneiro เพ่ือเป็นการระลึกถึงเขา ซ่ึงไดเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อเขาเดินทาง
ไปสนามบินน้ีในวันท่ี 4 ธันวาคม ปี 1980

เมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงถึง “ไวนปอร
โต” ซ่ึงเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน และเป็นเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู และเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยู
เนสโก ในปี ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมืองมรดกโลกปอรโต

เป็นจัตุรัสกลางเมืองปอรโต ท่ีประกอบดวยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทําการของธนาคารและ
โรงแรม และศาลาวาการเมือง

เมืองน้ีตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก (Mondego) ซ่ึงสมัยถูกปกครองโดย
อาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร ในปี
ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต จน
ในปี ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลท่ี 1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมือง
โกอิมบรา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (พระราชวังหลวงโกอิมบรา) - ซาลามั
งกา - มาดริด

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น.

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.15 น. และถึงเมืองปอรโต เวลา 14.30 น.

เวลาทองถิ่นประเทศโปรตุเกส ชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง

 Tryp Coimbra หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเย่ียมชม มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (Coimbra University) อิสระใหทานไดถายรูปกับสถานท่ีสําคัญภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กอตั้งในปี ค.ศ.1290 แตก็ถูกเปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal
Palace) โดยกษัตริย คิงสจอหนที 3 ในปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตลบาร็อคท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศ
สเปน ตั้งอยูบนท่ีราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรือง
อํานาจ ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1988

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650
เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ํายุค ท่ีซ่ึงกษัตริยฟิลลิปท่ี 2 ไดทรงยายท่ีประทับจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหมาดริด
เป็นเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก
และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Senator Barajas หรือเทียบเทา

มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (พระราชวังหลวงโกอิมบรา)

ซาลามังกา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐโปรตุเกสในเมืองโกอิมบรา ประเทศโปรตุเกส กอตั้งขึ้นในปี
1290 ท่ีน่ีถูกเปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริยคิงส
จอหนท่ี 3 ในปี 1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตลบาร็อคท่ีสวยงาม หลังจากนั้นชวงหน่ึงก็ได
ปรับมาเป็นมหาวิทยาลัยดังเดิมจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน ปี 2013 ยูเนสโกได
เพ่ิมมหาวิทยาลัยแหงน้ีเขาเป็นหน่ึงในรายการมรดกโลก

เมืองน้ีตั้งอยูในแควนคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตรงบริเวณ
ท่ีราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขาย
ในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 1988

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



วันท่ี 4 เซอโกเบีย - รางสงนําโรมัน - มาดริด - น้ําพุไซเบเลส - ประตูชัย
อัลคาลา - พลาซาเดอ เอสปาญนา มาดริด - อนุสาวรียดอน
กิโฆเต - พลาซามายอรกรุงมาดริด - ปูเอตา เดล ซอล

มาดริด บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหน่ึงเมืองใหญใน
ยุโรปท่ีมีจํานวนของตนไม และพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรสูงท่ีสุด และถือไดวายังเป็นเมือง
สีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกดวย ชาวมาดริดสวนใหญมักจะใชสวน
สาธารณะหรือพ้ืนท่ีธรรมชาติตางๆ ในการเดินโดยเฉล่ีย 15 นาทีตอวัน ซ่ึงตั้งแตปีค.ศ.
1997 อัตราการเพ่ิมขึ้นของตนไมและสวนสาธารณะนั้นเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 16

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Senator Barajas หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียน
ใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985

นําทานชม รางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหิน
แตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเป็นสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีสําคัญท่ีสุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณท่ีสุดอีกดวย รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทหลักของเมือง

นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเท่ียว ชมกรุงแมดริด ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยูมากมาย ท้ังอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (The Cibeles
Fountain) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles) ซ่ึงเป็นวงเวียนสําคัญและสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด

โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูท้ัง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ท่ีทําการ
ใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกา

นําทานชม ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana) เพ่ือแวะถายรูปกับ อนุสาวรียดอนกิโฆเต (Donquixote)

นําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซ่ึงเป็นจัตุรัสใจกลาง
เมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย) และยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ี
ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองท่ีหนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย

นําทานแวะถายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณสําคัญ
อีกแหงของกรุงมาดริด

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Senator Barajas หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เซอโกเบีย

รางสงนําโรมัน

เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO
ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985

เป็นทางน้ําของเมืองซาโกเวียซ่ึงสรางเมื่อกลางศตรวรรษท่ี1 มีความสูงประมาณ28เมตร
และยาวราวๆ14กิโลเมตร เพ่ือนําน้ํามาจากแมน้ํา Frío เป็นทางน้ําโบราณท่ีสภาพดีเป็นอัน
ดับตนๆของยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

มาดริด

นํ้าพุไซเบเลส

ประตูชัยอัลคาลา

พลาซาเดอ เอสปาญนา มาดริด

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหน่ึงเมืองใหญใน
ยุโรปท่ีมีจํานวนของตนไม และพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรสูงท่ีสุด และถือไดวายังเป็นเมือง
สีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกดวย ชาวมาดริดสวนใหญมักจะใชสวน
สาธารณะหรือพ้ืนท่ีธรรมชาติตางๆ ในการเดินโดยเฉล่ีย 15 นาทีตอวัน ซ่ึงตั้งแตปีค.ศ.
1997 อัตราการเพ่ิมขึ้นของตนไมและสวนสาธารณะนั้นเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 16

ท่ีสรางอุทิศใหแกเทพธิดาไซเบลีน ใชเป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆ ของเมือง
และอาคารสวยงามใกลๆ กันคือ ท่ีทําการไปรษณีย ผานประตูชัยอาคาลา (Puerta de
Alcala) ท่ีสรางถวายพระเจาชารลสท่ี 3

ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือถวายแดพระเจาชารลสท่ี 3
ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางกรุงมาดริด

ท่ีน่ีมีลักษณะโคงครึ่งวงกลมหรือพระจันทรเสี้ยว สรางขึ้นเมื่อปี 1929 เพ่ืองาน Iberian-
American Expo โดยเฉพาะ ตัวอาคารรวบรวมลักษณะเดนท้ังหมดของสถาปัตยกรรม
สเปนเอาไว โดยเฉพาะการประดับตกแตงอาคารดวยกระเบื้องเคลือบ ซ่ึงทําใหดูสวยงาม
และแปลกตากวายุโรปภูมิภาคอ่ืน



วันท่ี 5 โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - คอรโดบา - สะพานโรมัน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อนุสาวรียดอนกิโฆเต

พลาซามายอรกรุงมาดริด

ปูเอตา เดล ซอล

อนุสาวรียดอน กิโฮเต (don quixote sculpture) ภาพของวีรบุรุษขี่มาท่ีในละครบอกวา
เป็นมาหย็องกรอด ชื่อของมันคือ โรสินันเต หรือ “มาท่ีเคยทุร–ลักษณ” แตเขากลับภูมิใจ
ท่ีจะขี่มันไปทุกท่ี เพ่ือตอสูกับเหลาอธรรม ขางๆกัน รูปป้ัน ซานโช ปานซา ชาวนาพุงพลุย
ท่ีอานหนังสือไมออก แตยอมติดตามดอน กิโฮเต ดวยหลงเชื่อวาจะไดเป็นผูปกครองดิน
แดนท่ีมีน้ําลอมรอบ ดอน กิโฮเต และ ซานโช เดินทางไปดวยกันตลอด แมโกรธเคืองกัน
สักกี่ครั้งกี่หนก็กลับมาคืนดีกันเสมอ เพราะเหตุท่ีท้ังคูมีสิ่งหน่ึงท่ีคนอ่ืนไมมี น่ันคือ การ
เชื่อในกันและกัน และการเคารพยกยองอีกฝายอยางจริงใจ

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กวาปี ในอดีตท่ี
แหงน้ีเคยเป็นท่ีมีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน กับ ชาวบาน และท่ีแหง
น้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ เชน ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แขง
กีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอ่ืนๆ

ท่ีน่ีเป็นลานกวางคอนขางท่ีจะคึกคัก เพราะมีผูคนสันจรเดินทางผานไปผานมามากมาย
จุดสังเกตงายๆ เมื่อมาถึงท่ีน่ีแลวก็คือ รูปป้ันหมีตะกายตนสตอวเบอรรี่ ซ่ึงมักใชเป็นจุด
นัดพบของชุมชนคนเมืองแหงน้ี

 คํ่า  Senator Barajas หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศให
เมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง

นําทานเขาชม มหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญา ท่ีสรางตั้งแตศตวรรษท่ี 13 ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไม
แกะสลักและภาพสลักหินออน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางตอสู เมืองกอรโดบา (Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดกาและเป็นเมืองทีเจริญรุงเรืองท่ีสุดในยุคท่ีมัวร
ปกครอง นําทานชมเมืองเกาท่ียังคงมีสถาปัตยกรรมนาประทับใจหลายแหงท่ียอนไปเมื่อครั้งเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงท่ีเจริญ
รุงเรือง

นําทานชม สะพานโรมัน เป็นสะพานสําหรับการสัญจรขามแมน้ํากัวดัลกิบีร (Guadalquivir) เสนเลือดท่ีหลอเล้ียงนครแหง
น้ีมาแตครั้งโบราณ โดยความเกาแกของสะพานก็มีอายุราว 2 พันปี เพราะถูกสรางขึ้นเมื่อราวคริสตศตวรรษท่ี 1 สมัยท่ีอาณาจักร

้ ่ ้



วันท่ี 6 เซบียา - หอคอยกิรลดา - มหาวิหารเซบียา - บาดาจอซ

โรมันเรืองอํานาจในดินแดนแถบน้ี โดยบริเวณเมืองเกายังเป็นท่ีตั้งของมหาวิหารกอรโดบา หรือในอดีต คือ มัสยิดใหญแหงกอร
โดบา The Mosque–Cathedral of Córdoba หน่ึงในมรดกโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Ayre Cordoba หรือเทียบเทา

โทเลโด

มหาวิหารโทเลโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและเขตเทศบาลหน่ึงท่ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน โดยเป็นเมืองหลัก
ของจังหวัดโทเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ี
เป็นแหลงมรดกโลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายใน
ฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏรองรอย
วัฒนธรรมของชาวคริสต ชาวยิว และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย

เป็นคริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญของเมืองโทเลโด โดยเป็นท่ีทําการของอัคร
สังฆมณฑลประจําเมือง ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสามมหาวิหารกอธิคระดับสูงในศตวรรษท่ี 13 ใน
สเปนในชวงภายใตการปกครองของเฟอรดินานดท่ี 3 ท่ีน่ียังเป็นท่ีรูจักกันในชื่อทองถิ่น
วา Dives Toletana (หมายถึง The Rich Toledan ท่ีแปลวา "โทเลโดอันรุงโรจน" ใน
ภาษาละติน)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

คอรโดบา

สะพานโรมัน

 บาย

เป็นเมืองในแควนปกครองตนเองอันดาลูซีอาทางภาคใตของประเทศสเปน และเป็นเมือง
หลักของจังหวัดกอรโดบา ริมแมน้ํากวาดัลกีบีร ทุกวันน้ี ในความเป็นเมืองสมัยใหมขนาด
กลาง ตัวเมืองเกายังคงมีสถาปัตยกรรมนาประทับใจหลายแหงท่ียอนไปเมื่อครั้งเมืองน้ี
เป็นเมืองหลวงท่ีเจริญรุงเรืองของอาณาจักรกาหลิปแหงกอรโดบาของชาวมุสลิมซ่ึงเคย
ปกครองพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย

เป็นสะพานโรมันท่ีสะทอนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองไดดีท่ีสุด สะพานน้ีทอดขาม
แมน้ํามัวตาลควิวีร Guadalquivir River รายลอมดวยสิ่งกอสรางในยุคโรมัน อาทิเชน
วิหาร โรงละคร สุสาน รวมท้ังพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ayre Cordoba หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเซบียา (Seville) เป็นเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน

นําทานชม ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ท่ีสรางขึ้นเมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุมอาคารรูปครึ่งวงกลมซ่ึงรวม
ความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ีเรียงตอกันเป็นแนวยาวสวยงามย่ิงนัก แตละซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัว
อักษร อิสระใหทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ

นําทานถายรูปกับ หอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นหอคอยท่ีสรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูป
สี่เหล่ียมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานสมและน้ําพุ เพ่ือใชในพิธีชําระรางกายของชาวมุสลิม

จากนั้นชมภายนอกและถายรูป มหาวิหารแหงเมืองเซบียา (Seville Cathedral) เริ่มสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ
ค.ศ.1519 ซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปีเตอรท่ีกรุงโรม และเซนตปอลท่ีลอนดอน และใหญท่ีสุดใน
สเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตงไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึ้นแทนท่ีตั้งของสุเหราเดิม โดยตองการใหย่ิงใหญ
แบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติล้ําคา มีท้ังภาพเขียน เครื่องใชในศาสนพิธี ท่ีทํามาจากทองคําและเงินลวน
แลวแตประเมินคามิได

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ตั้งอยูชายแดนทางตะวันตกของสเปน เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนในระดับหน่ึง
เน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็นแมน้ํากวาเดียนาท่ีไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกับปอมซานก
ริสโตบัลท่ีมีการเสริมกําลังอยางแข็งแกรงอีกดวย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบงชี้ประวัติศาสตรท่ีวุนวายของเมืองเอง
แมแตอาสนวิหารบาดาโคซท่ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นปอมปราการ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Ilunion Golf Badajoz หรือเทียบเทา

เซบียา

หอคอยกิรลดา

มหาวิหารเซบียา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เซบียา หรือ เซวิลล เป็นศูนยกลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใตของ
ประเทศสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแควนปกครองตนเองอันดาลูซีอาและจังหวัดเซบี
ยาอีกดวย

หอคอยกิรลดา หรือหอคอยฆีรัลดาเป็นหอระฆังศักดิส์ิทธิข์องเมืองเซบียา ถูกสรางขึ้น
สําหรับสุเหราใหญแหงเซบียาในอัล-ดาลัส ดวยสไตลยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ท่ีน่ีไดรับการจด
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1987

มหาวิหารแหงน้ีเริ่มสรางใน 1042 และสรางเสร็จปี 1519 ใชเวลาในการกอสรางรอยปี
เศษ เป็นวิหารแบบโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในสเปน ฝีมือการตกแตง แกะสลัก หนาตางกระจก
ภาพสี แทนบูชา ลวนประณีตดวยฝีมือชางชั้นยอดจากชาติตางๆ มากกวาย่ีสิบประเทศ



วันท่ี 7 แหลมโรกา - ลิสบอน - อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี - หอคอยเบเล็ง
- มหาวิหารเจอโร นิโม - ทาอากาศยานลิสบอน

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บาดาจอซ บาย

เป็นเมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน บาดาจอซเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนในระดับ
หน่ึงเน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็นแมน้ํากวาเดียนาท่ี
ไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกับปอมซานกริสโตบัลท่ีมีการเสริมกําลังอยางแข็งแกรง
อีกดวย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบงชี้ประวัติศาสตรท่ีวุนวายของเมืองเอง แมแต
อาสนวิหารบาดาโคซท่ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นปอมปราการ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Ilunion Golf Badajoz หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางชม แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซ่ึงทานสามารถซ้ือใบ
ประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแหงน้ี

จากนั้นเดินทางสู เมืองลิสบอน

นําทานแวะถายรูปกับ อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหงการสิ้นพระชนมของ
เจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร

จากนั้นถายรูปกับ หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพ่ือเป็นปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก
เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ท่ีสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานผานชม มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู
อินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันวามานูเอลไลน
(Manueline) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้นถึง 70 ปี จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก
(UNESCO World Heritage)

16.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินลิสบอน มีเวลาใหทานทําเรื่องคืนภาษี

ค่ํา

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ดวย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 194
** คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 21.15 น. และถึงดูไบ เวลา 08.05 น. **

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 21.15 น. และถึงดูไบ เวลา 08.05 น.

แหลมโรกา

ลิสบอน

อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี

หอคอยเบเล็ง

เป็นแหลมจุดท่ีปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยูในเขตเทศบาลเมืองโปรตุเกสของ
ซินตราใกล Azóia ในทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองลิสบอน แหลมน้ีมีแนวหนาผาสูง
กวา 100 เมตรและตัดเป็นหินผลึกประกอบดวยหนวยตะกอนท่ีดูแปลกตา ท่ีน่ีเป็นจุด
ไฮไลทสําคัญท่ีตองมาเยือนหากไดมาเท่ียวโปรตุเกส

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูทิศตะวันตกของประเทศ
ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การท่ีลิสบอนตั้งอยูทางใตของ
ทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํากัลฟสตรีม ทําใหลิสบอน
เป็นเมืองหลวงท่ีมีภูมิอากาศอบอุนท่ีสุดในยุโรป

สรางขึ้นในปี 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่
เดอะเนวิเกเตอร ผูเป็นบุคคลสําคัญท่ีไดรับการยกยองในฐานะบิดาแหงการสํารวจและการ
คาทางทะเล

หอคอยน้ีตั้งอยูในเขตเบเล็ง กรุงลิสบอน เป็นแลนมารคของเมืองท่ีสามารถดึงดูดนักทอง
เท่ียวไดเป็นจํานวนมากท่ีมาทองเท่ียวในประเทศโปรตุเกส หอคอยแหงน้ีสรางขึ้นเมื่อปี
1515 เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของวาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ท่ีสวยงาม รูปแบบของ
หอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ ซ่ึงแตครั้งอดีต หอหอยแหงน้ีทําหนาท่ีเป็นประภาคาร
และปอมปราการท่ีคอยปกปองเขตเบเลม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

มหาวิหารเจอโร นิโม บาย

เป็นวิหารท่ีท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ
ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันวามานูเอล
ไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้นถึง 70 ปี จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก

ทาอากาศยานลิสบอน คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้งอยู 7 กิโลเมตรหางจากใจกลางเมืองลิสบอน เมืองหลวง
ของโปรตุเกส เป็นประตูระหวางประเทศหลักของการเขาสูประเทศโปรตุเกส



 หมายเหตุ คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 372
** คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 เมษายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **

** คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **

ค่ํา

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวน

ท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (17 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

การขอวีซาเชงเกน (สเปน) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา BLS International

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไม
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวน

ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชี
ตองมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็น STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง        

3.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม)

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
3.3.1. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter)

3.3.2. ตองใช สูติบัตร เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทางเทานั้น (ในกรณี อายุตํ่ากวา 18 ปี) หรือ
ใชทะเบียนสมรสในกรณีแตงงาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)



5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี และในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออกคาใชจายให)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

์ ้ ่



5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


