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10 วัน สเปน โปรตุเกส
(เที่ยวหลากหลายเมืองมรดกโลก/สองประเทศบนคาบสมุทรไอบีเรีย พร้ อมช้ อปปิ้ งเอาท์ เลตที่เมืองมาดริด)

***โปรโมชั่นสุ ดพิเศษ...สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ****

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
ราคาเดียว ... 74,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ ว)
บาร์ เซโลน่ า – เพนิสโคล่ า – บาเลนเซีย – มาดริด - ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต – โทเลโด
คอร์ โดบ้ า – เซ ญ่ า – ชมระบาฟลาเมนโก้ – เมอริด้า – เอโวรา - ลิสบอน

12-21 ก.ค. / 8-17 ส.ค./ 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค.
(***หากสถานที่ท่องเทีย่ วปิ ดให้ เข้ าชมเนื่ องในวันหยุดเทศกาล บริษัทจะคืนค่าเข้ าชมให้ กับทุกท่ านแทน)
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แผนทีก่ ารเดินทางตามโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์ เตอร์ เช็ค อิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่วนตัวทุก ที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (***เวลาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)

วันที่สอง

อิสตันบูล – บาร์ เซโลนา

05.20 น.

10.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์ เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

07.25 น.
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็ นท่าเรื อสําคัญ
ที่สุด ในทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นเมืองที่ เต็ มไปด้วยเสน่ ห์ข องสถาปั ตยกรรมหลากยุค สมัย มีสวนสาธารณะ
สิ่ งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ ตนู โว ที่แสดง
ความงดงามอย่างมีชีวิตชีวาโดยฝี มือของศิลปิ นผูย้ ิ่งใหญ่นาม อันโตนี โอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผูท้ ี่ทาํ ให้เมือง
บาร์เซโลนา ได้รับฉายาว่า “City of Gaudi” นําท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา เมืองเศรษฐกิจที่สาํ คัญของ
สเปน นําท่ านแวะถ่ายรู ปกับ สนามกี ฬาโอลิมปิ ค 1992 และชมทิว ทัศน์รอบตัว เมือง บนยอดเขามองต์จู อิค
(Mont Juic) จากนั้นนําท่านผ่านชม อนุ สาวรี ยค์ ริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดิ นเรื อผูย้ ิ่งใหญ่ ที่ออกเดิ นทางจาก
บาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริ บเบียนและทวีปอเมริ กาในปี คศ.1492 จากนั้นนําท่านสู่ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของ
บาร์ เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์ เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบ
ของคนทุ กวัย ถนนสายเล็กๆ ที่ มีความยาวเพียง 1.2 กิ โลเมตรแต่มีสีสัน เสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและ
กลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M,
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig
de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆอีกมากมาย
(***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนมากจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ )

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั FIRA CONGRESS / or NOVOTEL CORNELLA / or ABBA GARDEN **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

บาร์ เซโลน่า - เพนิสโคล่า – บาเลนเซีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่ อสร้ างอย่า งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้น ยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้ มีความแปลก
ตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสนั อันเรี ยบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู ้สึกที่ สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น
เพราะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์
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และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็ นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กบั ศาสนจักร
ปัจจุบนั มหาวิหารแห่งนี้ยงั คงดําเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความยิง่ ใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง
(Peniscola) (ระยะทาง 230
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
“เมืองแห่ งทะเล (City of the Sea)” ในอดีตนั้น
ชาวคาเทจและชนพื้นเมืองอื่นๆมักจะใช้ท่าเรื อที่เมืองแห่งนี้เดินทางไปยังเมืองต่างๆ ปั จจุบนั เมืองแห่ งนี้ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวช ย ะ ลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแถบเมืองคาสติยอง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําทุกท่านเข้าชมปราสาทเพนิสโคล่า (Peniscola Castle) ปราสาทที่ต้ งั ตระหง่านอยู่ริมทะเลที่ถูกสร้างโดยอัศวิน
เทมพลาร์ในสมัยศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็ นที่ต้งั ในการสร้างกองกําลังและป้องกันชาวมุสลิมบุกมายังคาบสมุทรไอ
บีเรี ย อีกทั้งยังเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 13 ในศตวรรษที่ 15 อีกด้วย ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนัก ท่องเที่ยวนิ ยมมาแวะเวียนมาชมวิวและสถาปั ตยกรรมของตัวปราสาท ได้เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับที่ 3 ของประเทศสเปน หนึ่ งในเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน และยังเป็ นที่ต้ งั ของสโมสรฟุตบอลที่มี
ชื่อเสี ยงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรื อที่รู้จกั กันในนาม ไอ้คา้ งคาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา เมืองบา
เลนเซียได้กลายเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศสเปน นําท่านแวะถ่ายรู ปกับหอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หนึ่ งในสิ บสอง
ประตูของกําแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย ซึ่งปัจจุบนั เหลือเพียงสองประตูเท่านั้น เป็ นหนึ่ งในอนุ สรณ์สถานที่
ได้ รั บ การอนุ รั กษ์ เ อาไว้ ดี ที่ สุ ด และยัง เป็ นเส้ น แบ่ งระหว่ า งเขตเมื อ งเก่ าและเมื อ งใหม่
ะ ย
The City of Art and Science สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเมืองบาเลนเซีย
ตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งแม่น้ าํ ตูเรี ย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix Candela สองนักออกแบบชื่อดังชาวสเปน
และแคนาดาตามลําดับ สถานที่แห่ งนี้ มีดีไซน์ที่สะดุดตาและโมเดิร์ นรวมไปถึงยังเป็ นแหล่วงรวมวิวฒั นาการ
ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ อีก ทั้งยัง มีโ รงภาพยนตร์ IMAXให้สําหรั บผูช้ ื่ น ชอบภาพยนตร์ ได้ดู อีก ด้ว ย
นอกจากนี้บรรยากาศช่วงยามเย็นของสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะที่ใช้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจเป็ นอย่างมาก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่ SORCOTEL SOROLLA PALACE / OR BARCELO VALENCIA**** หรื อเทียบเท่ า
***หากเมืองบาเลนเซียติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ทีเ่ มืองใกล้เคียงให้ แทน***
วันที่สี่

มาดริด (พักค้าง 2 คืน)

***โปรแกรมท่องเที่ยวในวันที่ 4 และ 5 อาจสลับได้ตามความเหมาะสม และการแจ้งเปิ ดปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยว***
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมาดริ ด (Madrid) (ระยะทาง 355 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบี เรี ยน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ึ ง
กษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้น
ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปที่เมืองวัลลาโดลิด มาดริ ดได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมาดริ ด เพื่อ เข้ าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ แมน
ซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ งนี้ ถูกสร้างในปี
ค.ศ. 1738 ด้ว ยหิ น ทั้ง หลัง ในสไตล์บ าโรค โดยการผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะแบบฝรั่ ง เศสและอิ ต าเลี ย น
ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นคลังเก็บภาพเขียนชิ้น
สําคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่ องใช้ อาวุธ นําท่าน
ชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ชมอนุ สาวรี ยเ์ ซอร์ แวนเตส กวีเอกชาว
สเปนที่ต้งั อยูเ่ หนืออนุสาวรี ยด์ อนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ (หากพระราชวังหลวงปิ ด ซึ่งทางพระราชวังจะไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริ ษทั จะจัดให้ท่านได้เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez)
แทน ซึ่งพระราชวังดังกล่าวเป็ นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ยส์ เปน สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าฟิ ลลิปที่
2 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความตระการตาของโคมไฟแชนเดอเรี ยร์ และภาพวาดอัดงดงามที่ประดับประดาอยู่
ภายในพระราชวัง) ได้เวลานําท่านผ่านชมนํ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้ างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน
เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้าง
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ถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จากนั้นนําท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อ ประตูพระ
อาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์ ) และยังเป็ นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุก สาย นอกจากนี้ ยงั เป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแน่ นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้ นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้
ท่านอิสระและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนมากจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ )
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั MELIA AVENIDA / OR MELIA CASTILLA**** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
***หากเมืองมาดริดติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
วันที่ห้า

โทเลโด - Las Rozas Village Outlet – มาดริด

***โปรแกรมท่องเที่ยวในวันที่ 4 และ 5 อาจสลับได้ตามความเหมาะสม และการแจ้งเปิ ดปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยว***
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่า
ของสเปนตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่ งศูนย์กลางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมือง
หมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริ สเตียน อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสู งเบื้องล่าง
ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าํ ตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก นําท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพาน
แบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาด
ใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง นําท่านสู่ เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ งใน
ประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุด นําท่านชมการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์ โกธิค เรเนสซองส์
จากนั้นนําท่านเข้าชมความงามของ มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่
สวยงามแห่ งหนึ่ งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุ เหร่ า ต่อมาได้ก่อสร้างรู ปทรงแบบ
โกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา
ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของ
สถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง
โทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจําลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ชิมเมนูขา้ วผัดสเปน)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เอาท์เลทขนาด
ใหญ่ใกล้กรุ งมาดริ ด จุใจกับสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนม
สากลและท้องถิ่นมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors,

EHC-TK-10D-SPPO

New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทาง
กลับสู่กรุ งมาดริ ด (ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นานาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั MELIA AVENIDA / OR MELIA CASTILLA**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)
***หากเมืองมาดริดติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
วันที่หก

คอร์ โดบา - เซ ญ่ า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคอร์โดบา” (Cordoba) (ระยะทาง 397 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ครั้งหนึ่ งเคย
ถูก ครอบครองโดยชาวโรมัน และชาวมัวร์ จ ากอาหรับ เมืองคอร์ โดบาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ กัว ดัลกีเบี ย เป็ นเมือง
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์ โดบาเป็ นเมืองมรดก
โลกของประเทศสเปน เมืองนี้ เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่
10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรี ยนรู ้ดา้ นวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชม มัสยิด (สุเหร่ า) เมซกีตา้ ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร ด้วยการใช้เสาหินจํานวนมากถึง
850 ต้น ต่อยอดเสาด้ว ยโครงสร้ างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัว ริ ช ประดับด้ว ยเครื่ อง
กระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ ทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้าง “มีหรับ” อันเป็ นครื่ องหมายแสดง
ทิศทางของเมืองเมกกะ ต่ อมาเมื่อชาวคริ สต์เข้ามายึด ครองเมืองคอร์ โดบา จึ งได้มีก ารสร้ าง โบสถ์ข้ ึน บริ เวณ
กึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลานนํ้าพุ (***หากมัสยิดแจ้งประกาศ
ปิ ด จะนําท่านถ่ายรู ปด้านนอกแทน) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองเซ ย่า” Seville (ระยะทาง 142 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ซึ่งตั้งอยูใ่ นแคว้นอันดาลูเซีย เป็ นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่เต็มไป
ด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จดั ขึ้นในเมืองเซบี ยา่ ได้รับการกล่าวขานมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์ มา
นานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าพร้อมชมโชว์ระบําฟลาเมนโก้อนั เลื่องชื่อของสเปน

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั HILTON GARDEN INN /OR AYRE HOTEL / OR MELIA LEBOROS **** หรื อเทียบเท่ า
***หากเมืองเซบีญ่าติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
วันที่เจ็ด

เซ ย่า – เมอริด้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ า นเข้าชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่ มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมซึ่ งรวม ความเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละซุม้ โค้งประตูมีตราประจําจังหวัดไล่เรี ยงตามตัวอักษร ฝั่ง
ตรงข้ามเป็ น อุทยานมาเรี ย ลุยซ่า ซึ่งเคยเป็ นราชอุทยานที่ร่มรื่ นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริ เวณ จากนั้นนําท่านเข้ าชมมหาวิหารแห่ งเมืองเซบีย่า ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ต้ งั ของสุ เหร่ าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบ
ไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้าํ ค่า มีท้งั ภาพเขียน เครื่ องใช้ในศาสนพิธี ที่ทาํ มาจากทองคําและ
เงิน ล้วนแล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็ นที่ต้ งั ของสุ สานคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่
สมเกียรติยศ นําท่านชมและถ่ายรู ปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักดิ์สิ ทธิ์แห่ งนี้ เป็ นหอคอยที่สร้างขึ้น
โดยชาวมุสลิม เป็ นตึกทรงรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสู ง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและนํ้าพุ เพื่อใช้ในพิธี
ชําระร่ างกายของชาวมุสลิม (**มหาวิหารเมืองเซบีย่า เฉพาะวันอาทิ ตย์ จะเปิ ดให้ เข้ าชมช่ วงบ่ ายเท่ านั้น / หาก
โปรแกรมทัวร์ ตรงกับวันดังกล่าว จะนาท่ านถ่ายรู ปภายนอกแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมือง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

(Merida) (ระยะทาง 191 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.)
ล
ง
ช ยย
ช
ละย ย
ช ช
ย
ะ
ละ
ะ
ละ
ย
UNESCO
ะ
ล
. . 1993
ช ละ
(Teatro Romano)
ย Vipsanius Agrippa ใน
สมัยของจักรพรรดิออกุสตุส สามารถจุคนได้ถึง 6,000
ย
ละ

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั TRYP MEDEA / OR AC BADAJOZ / OR ILLUNION LAS LOMAS **** หรื อเทียบเท่

EHC-TK-10D-SPPO
วันที่แปด

เอโวรา – วิหารโรมัน – มหาวิหารเอโวรา - ลิสบอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศสเปน-โปรตุเกส มุ่งหน้าสู่เมืองเอโวรา (Evora) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองพิพิธภัณฑ์ที่มีตน้ กําเนิ ดตั้งแต่สมัยโรมัน และได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโก ให้เป็ นมรดกโลก สาขาด้านวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1986 เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์มา มากกว่า 2,000 ปี นําท่านชม วิหารโรมัน (Roman Temple) สร้างขึ้นจากหิ นแกรนิ ต มีความสู ง
อยู่ที่ 25 ฟุต หรื อ ประมาณ 7.68 เมตร ถือได้ว่าเป็ นสัญลัก ษณ์แห่ งการขยายอิทธิ พลของโรมัน ในดิ นแดนของ
โปรตุเกสได้เป็ นอย่างดี จากนั้นนําท่านเข้าชม มหาวิหารเอโวรา (Evora Cathedral) โดยมหาวิหารแห่ งนี้ ถูกสร้าง
ขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1280-1340 ด้วยหิ น แกรนิ ตสี กุหลาบ ที่ มีความคล้ายคลึงกับมหาวิหารแห่ งเมืองลิสบอน
หน้าต่างนั้นถูกประดับประดาไปด้วยลวดลายแบบโกธิค ในแต่ละมุมห้องจะถูกประดับประดาด้วยรู ปปั้ นหิ นอ่อน
ที่งดงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็ นอนุเสาวรี ยโ์ กธิคที่สาํ คัญที่สุดของโปรตุเกสเลยทีเดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ เตจู ้ (Tejo) (ระยะทาง 132
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.เมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทําให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็ นจํานวนมาก ผูน้ าํ คนสําคัญของ
เมืองในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ่ มบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้
ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็ นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึง
ปั จ จุบัน นําท่ านสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งทั้งสิ นค้า แบรนด์เนม อย่าง Louis
Vuitton, Gucci, Loewe, YSL และอื่นๆอีกมากมาย (***ร้ านค้ าในลิสบอนเปิ ดทาการไม่เต็มวันในวันอาทิตย์ )

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั OLAIS PARK HOTEL / OR RAMADA BY WYNDHAM **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่เก้า
เช้า

22.20 น.

มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน ถ่ายรู ปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํ้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ เป็ น
จุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีก
หนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม จากนั้นนําท่านบันทึกภาพกับ อนุสาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ ได้เวลานําท่านเข้าชม
มหาวิหารเจอโร นิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสู่ประเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็ จ
ในปี ค.ศ.1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็ นผลงานอันเยีย่ มยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline)
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็ จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก (***หากมหาวิหารเจอโร นิโม แจ้งประกาศปิ ด จะนําท่านถ่ายรู ปด้านนอกแทน)
นําท่านเดินทางสู่สนามบินลิสบอน (LIS) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1760 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

12.30 น.
15.45 น.

15.00 น.
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10 วัน สเปน โปรตุเกส
ราคาทัวร์ 74,900 บาท : 12-21 ก.ค. / 8-17 ส.ค./ 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-BCN//LIS-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน

ก.ค. – ต.ค.

74,900
13,000
72,900
โปรดสอบถาม
95,000-140,000
20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 20 มี.ค.2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน – โปรตุเกส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
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อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตสเปน (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราประกาศสถานฑูต)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
รูปถ่ ายสีหน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้ าขนาด 3 ซม. จานวน 2 รูป พืน้
ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาวเท่ านั้น (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ าม
สวมแว่นสายตา (รูปห้ ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง)
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของ
บัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
************* Bank certificate และสําเนาสมุด/Statement ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

EHC-TK-10D-SPPO

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
10 วัน สเปน – โปรตุเกส (TK)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / แต่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ ว)
ราคาทัวร์ 74,900 บาท
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

12-21 ก.ค. /
เบอร์
โทรศัพท์

8-17 ส.ค./ 4-13 ต.ค./
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

11-20 ต.ค.
สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์.........................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

