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10 วนั สเปน โปรตุเกส  
(เที่ยวหลากหลายเมืองมรดกโลก/สองประเทศบนคาบสมุทรไอบีเรีย พร้อมช้อปป้ิงเอาท์เลตที่เมืองมาดริด) 

 
 

***โปรโมช่ันสุดพเิศษ...สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ **** 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้นที่ ... 73,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /  รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว)  

บาร์เซโลนา – เพนิสโคลา – บาเลนเซีย – มาดริด -  ช้อปป้ิงเอาท์เลต – โทเลโด 
คอร์โดบา – เซ  ยา – ชมระบําฟลาเมนโก – เมริดา – เอโวรา - ลสิบอน 

 4-13 ก.ค./ 26 ก.ย.- 5 ต.ค./ 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. 
(***หากสถานทีท่่องเที่ยวปิดให้เข้าชมเน่ืองในวนัหยุดเทศกาล บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม) 
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แผนทีก่ารเดินทางตามโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน ก.ค.-ก.ย. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK65 21.45 04.10+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) บาร์เซโลน่า (BCN) TK1853 07.35 10.15 
วนัท่ีเกา้ ลิสบอน (LIS) อิสตนับูล (IST) TK1760 15.45 22.30 
วนัท่ีสิบ อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.25 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน ต.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.20+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) บาร์เซโลน่า (BCN) TK1853 07.35 10.15 
วนัท่ีเกา้ ลิสบอน (LIS) อิสตนับูล (IST) TK1760 15.45 22.30 
วนัท่ีสิบ อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.25 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) (**เดือนตุลาคม
เดินทางดว้ย TK69) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ 
อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี (***เวลาเท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง 
โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – บาร์เซโลนา  
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย  

07.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสําคญั
ท่ีสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมยั มีสวนสาธารณะ
ส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ท่ีแสดง
ความงดงามอยา่งมีชีวิตชีวาโดยฝีมือของศิลปินผูย้ิ่งใหญ่นาม อนัตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) ผูท่ี้ทาํให้เมือง บาร์
เซโลนา ไดรั้บฉายาวา่ “City of Gaudi” นาํท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา เมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั    ของ
สเปน  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทศัน์รอบตวัเมือง บนยอดเขามองต์จูอิค             
(Mont Juic) จากนั้นนาํท่านผ่านชม อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์โคลมับสั นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจาก      
บาร์เซโลนาไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี คศ.1492  จากนั้นนาํท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่    
ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ี         
ช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและ
กลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, 
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน           
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆอีก
มากมาย (***ร้านค้าในยโุรปส่วนมากจะปิดท าการในวนัอาทิตย์) 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั FIRA CONGRESS / OR FRONTAIR CONGRESS/ OR PORTA FIRA **** หรือเทียบเท่า 
***หากเมืองบาเซโลนาติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 
 

วนัทีส่าม บาร์เซโลนา - เพนิสโคลา – บาเลนเซีย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพ
ของ อนัตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ิน
น้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาดี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลาย
และเยือกเยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้น
นอก ตวัโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตน
ใหก้บัศาสนจกัร ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงดาํเนินการก่อสร้างและคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งน้ี ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง       ลา 
(Peniscola) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)                       เมืองแห่งทะเล 
(City of the Sea) ในอดีตนั้นชาวคาเทจและชนพื้นเมืองอ่ืนๆมกัจะใชท้่าเรือท่ีเมืองแห่งน้ีเดินทางไปยงัเมืองต่างๆ 
ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองท่องเท่ียวช ย ะ ลท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในแถบเมืองคาสติยอง     
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํทุกท่านเขา้ชมปราสาทเพนิสโคลา (Peniscola Castle) ปราสาทท่ีตั้งตระหง่านอยูริ่มทะเลท่ีถูกสร้างโดยอศัวิน
เทมพลาร์ในสมยัศตวรรษท่ี 13 เพื่อใช้เป็นท่ีตั้งในการสร้างกองกาํลงัและป้องกนัชาวมุสลิมบุกมายงัคาบสมุทร   
ไอบีเรีย อีกทั้งยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ท่ี 13 ในศตวรรษท่ี 15 อีกดว้ย ปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาแวะเวยีนมาชมววิและสถาปัตยกรรมของตวัปราสาท ไดเ้วลานาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
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อนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน หน่ึงในเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมี
ช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ไอค้า้งคาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา เมือง         
บาเลนเซียไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์  อุตสาหกรรม  วฒันธรรม  และการท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญั
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศสเปน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัหอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หน่ึงในสิบ
สองประตูของกาํแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย ซ่ึงปัจจุบนัเหลือเพียงสองประตูเท่านั้น เป็นหน่ึงในอนุสรณ์
สถานท่ีได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดี ท่ีสุด และยงัเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่          
         ะ   ย       The City of Art and Science สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในเมืองบาเลนเซีย 
ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่นํ้ าตูเรีย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix Candela สองนกัออกแบบช่ือดงัชาวสเปน
และแคนาดาตามลาํดบั สถานท่ีแห่งน้ีมีดีไซน์ท่ีสะดุดตาและโมเดิร์นรวมไปถึงยงัเป็นแหล่วงรวมวิวฒันาการ
ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยงัมีโรงภาพยนตร์IMAXให้สําหรับผูช่ื้นชอบภาพยนตร์ได้ดูอีกด้วย 
นอกจากน้ีบรรยากาศช่วงยามเยน็ของสถานท่ีแห่งน้ีก็เหมาะท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นอยา่งมาก 

 
  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที ่SORCOTEL SOROLLA PALACE **** หรือเทยีบเท่า 
***หากเมืองบาเลนเซียติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วนัทีส่ี่ มาดริด  (พกัค้าง 2 คืน)   

***โปรแกรมท่องเท่ียวในวนัท่ี 4 และ 5 อาจสลบัไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานท่ีท่องเท่ียว*** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 355 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  เมืองหลวงของ

ประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัลํ้ ายุค ท่ีซ่ึง
กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้
ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองวาลลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกและสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด เพื่อเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้ าแมน
ซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี 
ค.ศ.1738 ด้วยหินทั้ งหลังในสไตล์บาโรก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยห้องต่างๆกวา่ 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ิน
สาํคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ นาฬิกา หนงัสือ เคร่ืองใช ้อาวุธ นาํท่าน
ชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาว
สเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ (กรณีพระราชวงัหลวงปิดให้เขา้ชมเน่ืองดว้ยสาเหตุ
ใดๆ บริษทัจะนาํท่านถ่ายรูปภายนอก และคืนค่าเขา้ชมให้กบัคณะแทน) ไดเ้วลานาํท่านผ่านชมนํ้ าพุไซเบเลส 
(Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของ
เมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาลส์ท่ี 3 จากนั้นนาํท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ 
(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตร
แรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของ
ถนนสายสาํคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์
หมีกับต้นมาโดรนา  สัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านอิสระและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย (***ร้านค้าในยุโรป
ส่วนมากจะปิดท าการในวนัอาทิตย์) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั OCCIDENTAL MADRID ESTE / OR MELIA AVENIDA **** หรือเทียบเท่า  
***หากเมืองมาดริดติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วนัที่ห้า โทเลโด - Las Rozas Village Outlet – มาดริด 
 

***โปรแกรมท่องเท่ียวในวนัท่ี 4 และ 5 อาจสลบัไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานท่ีท่องเท่ียว*** 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่า
ของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมือง
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หมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบ้ืองล่าง
ลอ้มรอบไปดว้ยแม่นํ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก นาํท่านเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพาน
แบบโรมนัดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาด
ใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างข้ึนเพื่อปกปักษรั์กษาเมือง นาํท่านสู่เขตเมืองเก่า ผา่นประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงใน
ประตูเมืองท่ีมีความสําคญัท่ีสุด นาํท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิก มูเดฆาร์โกธิก เรอเนซองซ์
จากนั้นนาํท่านเขา้ชมความงามของ มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ียิ่งใหญ่
สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบ
โกธิกในปี ค.ศ.1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาโรก และนีโอคลาสสิก จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดั
มา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงาน
ของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทศัน์ของ
เมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจาํลองลงบนแผน่ภาพอยา่ง
สวยงาม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ชิมเมนูขา้วผดัสเปน) 
  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เอาทเ์ลตขนาด

ใหญ่ใกล้กรุงมาดริด อิสระให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมสากลและทอ้งถ่ินมากมาย อาทิเช่น 
Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Polo Ralph Lauren, 
Samsonite, Timberland, etc. ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมาดริด (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั OCCIDENTAL MADRID ESTE / OR MELIA AVENIDA **** หรือเทียบเท่า  
***หากเมืองมาดริดติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วนัที่หก คอร์โดบา - เซ  ยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) (ระยะทาง 397 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.) คร้ังหน่ึงเคยถูก
ครอบครองโดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ของวฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของ
ประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการ
สร้างมหาวทิยาลยัเนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม วทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

 



 

 

EHC-TK-10D-SPPO 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม มสัยดิ (สุเหร่า) เมซกีตา ท่ีมีขนาดใหญ่โตและออกแบบอยา่งวิจิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจาํนวนมากถึง 
850 ตน้ ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช ประดบัด้วยเคร่ือง
กระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ทั้งอาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสร้าง “มีหรับ” อนัเป็นคร่ืองหมายแสดง
ทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเม่ือชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้างโบสถ์ข้ึนบริเวณ
ก่ึงกลางของมสัยิด และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนส้มและลานนํ้ าพุ (กรณีเมซกีตาปิดให้เขา้ชม
เน่ืองดว้ยสาเหตุใดๆ บริษทัจะนาํท่านถ่ายรูปภายนอก และคืนค่าเขา้ชมให้กบัคณะแทน) ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่  
เมืองเซ  ยา (Seville) (ระยะทาง 142 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมือง
ท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลท่ีจดัข้ึน
ในเมืองเซบียาไดรั้บการกล่าวขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้อนัดาลูเซีย เมืองน้ี
เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์ค่อนขา้งมาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าพร้อมชมโชวร์ะบาํฟลาเมนโกอ้นัเล่ืองช่ือของสเปน  

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั TRH MOTILLA / or MELIA LEBREROS  **** หรือเทยีบเท่า 
***หากเมืองเซบีญ่าติด Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วนัทีเ่จ็ด เซ  ยา –  เมอริดา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเข้าชม พลาซาเดเอสปานา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซ่ึงรวม   ความเป็น     
สถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ีเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละซุ้มโคง้ประตูมีตราประจาํจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร   
ฝ่ังตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลุยซา ซ่ึงเคยเป็นราชอุทยานท่ีร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระ
ใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ จากนั้นนาํท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบียา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิก ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา สร้างข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการให้ยิ่งใหญ่แบบ
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ไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัลํ้าค่า มีทั้งภาพเขียน เคร่ืองใชใ้นศาสนพิธี ท่ีทาํมาจากทองคาํและ
เงิน ลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซ่ึงสร้างอย่างยิ่งใหญ่
สมเกียรติยศ นาํท่านชมและถ่ายรูปกบัหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึน
โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้มและนํ้ าพุ เพื่อใช้ในพิธี
ชาํระร่างกายของชาวมุสลิม  (**มหาวิหารเมืองเซบียา เฉพาะวันอาทิตย์จะเปิดให้เข้าชมช่วงบ่ายเท่านั้น / หาก
โปรแกรมทัวร์ตรงกับวนัดังกล่าว จะน าท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมือง        (Merida) (ระยะทาง 201 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)       ล     ง
                                            ช       ย ย                      ช           ต์       
 ละย   ย                ช ช                             ย                                       
       ะ       ละ    ะ               ละ              ย               UNESCO      ะ           
     ล       . . 1993               ช    ละ        (Teatro Romano)           ย Vipsanius Agrippa ใน
สมยัของจกัรพรรดิออกุสตุส สามารถจุคนไดถึ้ง 6,000      ย                 ละ                       

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั TRYP MEDEA / OR AC BADAJOZ **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 

 

วนัทีแ่ปด เอโวรา - ลสิบอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนประเทศสเปน-โปรตุเกส มุ่งหนา้สู่เมืองเอโวรา (Evora) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองพิพิธภณัฑท่ี์มีตน้กาํเนิดตั้งแต่สมยัโรมนั และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก 
ให้เป็นมรดกโลก สาขาดา้นวฒันธรรม เม่ือปี ค.ศ.1986 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทางด้านประวติัศาสตร์
มามากกวา่ 2,000 ปี นาํท่านชม วหิารโรมนั (Roman Temple) สร้างข้ึนจากหินแกรนิต มีความสูงอยูท่ี่ 25 ฟุต หรือ 
ประมาณ 7.68 เมตร ถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์แห่งการขยายอิทธิพลของโรมนัในดินแดนของโปรตุเกสไดเ้ป็นอยา่ง
ดี จากนั้นนาํท่านเขา้ชม มหาวิหารเอโวรา (Evora Cathedral) โดยมหาวิหารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในระหว่างปี        
ค.ศ.1280-1340 ด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ท่ีมีความคล้ายคลึงกับมหาวิหารแห่งเมืองลิสบอน หน้าต่างนั้ น            
ถูกประดบัประดาไปด้วยลวดลายแบบโกธิก ในแต่ละมุมห้องจะถูกประดบัประดาดว้ยรูปป้ันหินอ่อนท่ีงดงาม    
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียโ์กธิกท่ีสาํคญัท่ีสุดของโปรตุเกสเลยทีเดียว  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าเทกสั(Tegus) (ระยะทาง 132 
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงทาํให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็นจาํนวนมาก ผูน้าํคนสําคญั    
ของเมืองในสมยันั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอน
ใหม่ให้ทนัสมยั เกิดการสร้างถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเองจนถึงปัจจุบนั นาํท่านสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงทั้งสินคา้ แบรนด์เนม อยา่ง 
Louis  Vuitton, Gucci, Loewe, YSL และอ่ืนๆอีกมากมาย  (***ร้านค้าในลิสบอนเปิดท าการไม่เตม็วันในวัน
อาทิตย์) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั VIP EXECUTIVE ART / OR RAMADA BY WYNDHAM **** หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
วนัทีเ่ก้า มหาวหิารเจอโรนิโม - หอคอยเบเลง็ - ลสิบอน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางนํ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ    
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส  
เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้นนําท่านบนัทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ดิสคฟัเวอรี 
(Discovery Monument) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี 
เดอะเนวิเกเตอร์ ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโร นิโม (ส่วนโบสถ)์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดา
กามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลสําเร็จในปี ค.ศ.1498 ซ่ึงมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอด
ของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (***หากมหาวิหารเจอโร นิโม แจง้ประกาศปิด 
จะนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกแทน) 

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลิสบอน (LIS) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund 
15.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1760 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
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22.30 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

EHC-TK-10D-SPPO 

10 วนั สเปน โปรตุเกส  
4-13 ก.ค./ 26 ก.ย.- 5 ต.ค./ 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. 

   

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค. - ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 73,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 71,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-BCN//LIS-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 การเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วสเปน – โปรตุเกส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ สถานทูตสเปน (ประมาณ 3620 บาท **อาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบัอตัราประกาศสถานทูต) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การชําระเงิน งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ชําระส่วนทีเ่หลือ 45 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน,  
วซ่ีาและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
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หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

และจะคืนมดัจาํใหท้่านเตม็จาํนวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวซ่ีาท่ีจะหกัจากค่ามดัจาํทวัร์หากท่านไดย้ืน่วซ่ีาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ     

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน  
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่ง
ทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี
กระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จํานวน 2 รูป พืน้ฉาก

หลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่าน้ัน (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่น
สายตา (รูปห้ามเกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง) 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า  
สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

************* Bank certificate และสาํเนาสมุด/Statement ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 



 

 

EHC-TK-10D-SPPO 

แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง 
10 วนั สเปน – โปรตุเกส (TK) 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /  แต่รวมทปิหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว)  
ราคาทวัร์ 73,900 บาท 

4-13 ก.ค. 26 ก.ย.- 5 ต.ค. 9-18 ต.ค.   16-25 ต.ค. 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานทูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
ช่ือผู้สํารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มสํารองที่น่ัง และ สําเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


