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SPAIN & PORTUGAL 11 DAYS (EK) 

สเปน - โปรตุเกส 
( บาร์เซโลน่า - มาดริด - โทเลโด้ – เซโกเวยี – ปอร์โต - ลสิบอน ) 

**บินภายในสบายกว่าประหยดัเวลากว่า ** 

11 วนั 8 คืน / BY EMIRATES AIRLINE (EK) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร>์> เส้นทางท่องเท่ียวครบไฮไลท์ส าคัญ 

สะดวกสบายกว่า บนิเครื่องภายใน 1 ครั้งประหยัดเวลาไม่ต้องนั่งรถนาน 
 

>> ชมเมือง PORTO เมืองทีไ่ด้รับการโหวตว่าน่าท่องเที่ยวที่สุดของยุโรปปี 2017  (UNESCO)   
>> ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวส าคญัของสเปน 
>> ชมเมือง BARCELONA เมืองท่องเที่ยวส าคญัของสเปน  
>> ชมเมือง LISBON เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวส าคญัของโปรตุเกส 
>> ชมมหาวหิาร SAGRADA FAMILIA มหาวหิารสุดอลงัการ ผลงานของศิลปินเกาดี ้ 
>> ชมมหาวหิาร PENA NATIONAL PALACE มหาวหิารสุดสวยแห่งเมือง SINTRA (UNESCO)   
>> ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนสุดสวย  (UNESCO)   
>> ชมสะพานส่งน ้าโรมัน Acueducto de Segovia แห่งเมือง SEGOVIA  (UNESCO)   
>> ชม JERONIMOS MONASTRY มหาวหิารแห่งเมือง Lisbon  (UNESCO)   
>> ชม GUELL PARK สวนสาธารณะผลงานศิลปินเกาดี ้ (UNESCO)   
>> ชมหุบเขา Montserrat Mountain มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ ในหุบเขา 
>> เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวงัหลวงสุดสวย 
>> ชม CAPO DA ROCA จุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป 
>> ชมโชว์ ระบ า Framingo  
 

 

พกัโรงแรมระดับ  4 ดาว  (พกั 2 คืน  2 คร้ังสบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ)  
พิเศษเมนู  

ข้าวผัดสเปน / อาหารไทย  
รวมค่าคนขบัรถในยโุรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
22.00 น.          คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10 สาย

การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
ดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

วนัที่ (2)  ดูไบ – บาร์เซโลน่า  -  มหาวหิารมอนต์เซอร์รัต  - บาร์เซโลน่า   
01.35 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 385 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
07.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 185 
12.25 น.          เดินทางถึงกรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางน าท่านเดินทางสู่หุบเขามอนต์เซอร์รัต เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูไ่ม่ไกลจาก

เมืองบาร์เซโลน่าเมืองหลวงของแควน้คาตาโลเนีย (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1ชม.) ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของมหาวิหารซานตามาเรีย มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat) อีกหน่ึงมหาวิหาร
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,236 เมตรท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขามอนตเ์ซอร์รัต (Montserrat 
Mountain) ซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอร์รัต ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นกัท่องเท่ียวจากทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากภายในมหาวิหารยงัเป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ัน
พระแม่มารีด า (Black Madonna หรือ black virgin) และยงัมีความเช่ือวา่ ในบริเวณมหาวิหารหรือ
ในหุบเขาแห่งน้ี อาจเป็นท่ีซ่อนของจอกศกัด์ิสิทธ์ิตามต านานความเช่ือในศาสนาคริสตอี์กดว้ย น า
ท่านชมภายในวิหาร อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศสเปน และเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ คาตาโลเนีย และเป็นท่าเรือส าคญัท่ีสุดในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั          HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2คืน) 

วนัที่ (3)  บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – สวนสาธารณะกูเอล - มหาวหิารซากราดา แฟมิเลยี -   
                     น่ังกระเช้าขึน้ชมววิมองต์จูอิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านชม  กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม
หลากยคุสมยั มีสวนสาธารณะส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ชม
ผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ท่ีแสดงความงดงามอยา่งมีชีวิตชีวา โดยฝีมือของศิลปินผู ้
ยิง่ใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาด้ี (Antonio Gaudi) ผูท่ี้ท าใหเ้มืองบาร์เซโลน่า ไดรั้บฉายาวา่ “City of 
Gaudi” น าท่านเข้าชม สวนสาธารณะกูเอล (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปี 
ค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” ซ่ึงใชเ้วลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิต ความยิง่ใหญ่ของจินตนาการ ท่ี
น ามาประยกุตก์บัธรรมชาติ อยา่งยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมวิวบน ระเบยีงนั่งเล่น0 
(Serpentine Bench) ท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยกระเบ้ืองโมเสกนบัลา้นช้ิน สวนลอยฟ้าท่ีมี 
“เสาโดริก” รองรับอยา่งสวยงาม ชมประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบน
บนัไดน ้าพุ เป็นขวญัใจของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวิหารซากราดา แฟมิเลยี (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็น
ผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยู่
บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบ
น่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและเยอืกเยน็ เพราะความท่ีเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ยา่งดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมกบัเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตน
ใหก้บัศาสนจกัร ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงด าเนินการก่อสร้าง และ คาดวา่จะแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. 2026 อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวิหารท่ียงัไม่แลว้เสร็จ
แห่งน้ี 
หมายเหตุ : หากตรงกบัพธีิหรืองานส าคัญ ทางวิหารจะให้ถ่ายรูปเฉพาะด้านนอกวิหารเท่านั้น 
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กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Place de Catalunya ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของบาร์เซโลน่าท่ีเช่ือมเมือง
เก่ากบัเมืองใหม่ไวด้ว้ยกนั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัอาคาร Casa Milà ถูกสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1906 เป็นผลงานช้ินสุดทา้ยของอนัตอนี เกาดี  

 



SPAIN & PORTUGAL 11 DAY (EK)  สเปน – โปรตุเกส  11 วนั                                                             7 | P a g e  

 

จากนั้นน าท่านสู่ถนน Passeig de Gracia  ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัและดีท่ีสุดในเมืองบาเซโลน่า
โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ย shop สินคา้ทั้งแบรนดไ์ฮเอน และแบรนดท์อ้งถ่ิน เช่น Chanel , 
Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M  เป็นตน้ และถนนน้ียงัเช่ือมต่อกบั ถนนลารัมบลา 
(La Rambla)  ถนนสายเลก็ๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ง
กลางวนัและกลางคืน อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้เพื่อ ชม
ทิวทศันบ์นเนินเขา มองต์จูอคิ ( Mont Juic ) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของเมือง
บาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงั
มีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลาย
แห่ง ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ Palau Nacional ท่ีมีความงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลนี์โอบาโรก ซ่ึงแต่เดิมนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดั
นิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบนัมนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าท่ีทุกคนจะตอ้ง
แวะมาแชะภาพคู่กบัมนัดว้ย และดา้นหนา้ยงัมีน ้าพุ Font Magica de Montjuic ท่ีนกัท่องเท่ียวต่าง
ถ่ายรูป นอกจากน้ี Montjuïc ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกในปี 
ค.ศ. 1992 ดว้ยอิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่ (4) บาร์เซโลน่า – บินภายใน -  กรุงมาดริด - พระราชวงัหลวง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
12.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด สายการบินไอบีเรีย เที่ยวบินที่ IB3017 
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมาดริด  

บินภายในใชเ้วลาบิน 1.30 ชม. ประหยดัเวลาไดเ้ยอะ  หากท่านนัง่รถจะใชเ้วลา 9 -10 ชม.นัง่รถ
นานมาก**หมายเหตุ สายการบินและเท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ** 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอนัทนัสมยั
ล ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศให้
มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี 
ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตา
เลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็น
คลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, 
นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช,้ อาวธุ น าท่านชม อุทยานหลวง ท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล
ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อน
กิโฆเต ้ในสวนสาธารณะ 
หมายเหตุ : หากพระราชวังหลวงปิด ซ่ึงทางพระราชวงัจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท
จะจัดให้ท่านได้เข้าชม พระราชวัง ฤดรู้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซ่ึง
พระราชวังดังกล่าว เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษตัริย์สเปน สร้างขึน้ในรัชสมัยของพระเจ้า
ฟิลลปิที่ 2 แทน 
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จากนั้นน าท่านผา่นชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้
เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือท่ีท าการ
ไปรษณีย ์ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 จากนั้นน า
ท่านเขา้สู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตยซ่ึ์ง
เป็น จัตุรัสใจกลางเมือง จุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรท่ีศูนย์) ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟ
ใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมือง ท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้
และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง พร้อมชมโชว์ระบ าฟลามิงโก FRAMINGO 
อนัเล่ืองช่ือ 

 
ที่พกั                   NH HOTEL MADRID หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน ) 

วนัที่ (5) มาดริด – โทเลโด - มาดริด  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน 
ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่น
หนา้ผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึก ใหท่้านช่ืนชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางน าท่านเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดั้งเดิม (ปู
เอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาด
ใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างข้ึนเพื่อปกปักษรั์กษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมือง ปูเอร์ตาเด
บิซากรา 1 ในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบ
อารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์  
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิง่ใหญ่
สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้าง
รูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหิน
อ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 ไดรั้บการ
บูรณะและเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั หมายเหตุ : หากทางโบสถมี์พิธีส าคญั จะงดใหเ้ขา้ชมภายใน
จะใหช้มเพียงดา้นนอกเท่านั้น  
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จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตร
กรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม   

 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองพเิศษ ลิม้รสข้าวผัดสเปนซีฟู๊ด ขึน้ช่ือ  

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา  1 
ชม.)  เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รง
ยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก แวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา อนัเป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น SOL ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีมีร้านคา้หลากหลายทั้งแบ
รนด ์และสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารต่างๆ มากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั                 NH HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (6) กรุงมาดริด  - เซโกเวยี -  ซาลามังกา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
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น าท่านเดินทางสู่เมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา  1.15 ชม.) เมืองท่องเท่ียว
อีกเมืองหน่ึงของสเปน และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียน (UNESCO) ยงัไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองน้ีเป็น
เมืองมรดกโลกในปี 1985 จากนั้นน าท่านชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวสัดุเช่ือมหิน แต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จึงได ้รับการยก
ยอ่งวา่เป็นส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์
ท่ีสุดอีกดว้ย รางส่งน ้าาประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา่ 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 
170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้ของราง ส่งน ้าตั้งแต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งนา้เขา้
มาในเมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของ
เมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง อิสระให้
ท่านเดินตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  พเิศษ เมนูหมูหัน ขึน้ช่ือ  

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา ( SALAMANCA) (ระยะทาง 170  กม. ใชเ้วลา 2  ชม.) ใน
แควน้คาสตีลและเลออนทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงริมแม่น ้าตอร์เมส 
เป็นเมืองท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของ การคา้ขายในสมยัโรมนัเรืองอ านาจ ปัจจุบนั
เมืองน้ีไดรั้บข้ึนเป็นมรดก โลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั วิหาร 
ใหม่ซาลามงักา (New Cathedral) ท่ีน่ีนบัวา่เป็นอาคารท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในซาลาโก
ซ่าเลยทีเดียว กวา่จะมาเป็นสถาปัตยกรรมท่ี งดงาม ท่ีน่ีใชเ้วลาสร้างมานานกวา่ 200 ปี งานน้ีเป็น
สถาปัตยกรรมท่ี ผสมผสานกนัทั้ง กอธิค เรเนซองค ์และบาโรค ท่ีมีความสวยงามลงตวั  
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จากนั้นน าท่านเขา้สู่จตุรัส Plaza Mayor de Salamanca ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง ลอ้มรอบดว้ยตึก
เก่าแก่โบราณสวยงาม ถือเป็นหน่ึงในจตัุรัสท่ีสวยงามอนัดบัตน้ๆของประเทศสเปน  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          HOTEL NH COLLECTION SALAMANCA หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว 
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วนัที่ (7) ซาลามังกา  - ปอร์โต (โปรตุเกส)  - ชมเมือง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง ปอร์โต (Porto) (ระยะทาง 350  กม. ใชเ้วลา  4.30  
ชม.) ตั้งอยูริ่มแม่น ้าดูวโ์รทางเหนือของโปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยโุรป  อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีส าคญั และมี
ช่ือเสียงอยา่งมาก จนองคก์ารยเูนสโกจึงไดข้ึ้นทะเบียนเมืองปอร์โตเ้ป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) 
ในปีค.ศ. 1996 และในปี 2014 และ2017 ยงัไดรั้บการโหวตจากนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกวา่เป็น
เมืองท่ีน่าเท่ียวท่ีสุดอีกดว้ย 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
น าท่านชม เมืองปอร์โต ้ท่ีมาของช่ือประเทศ โดยมาจากค าวา่ Portus & Cale ซึงใชเ้รียกเมืองสอง
ฝ่ังแม่น ้า Douro แลว้กลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกลั) ในปัจจุบนั น าท่านชม ยา่นเขตท่าเรือเก่า 
Caise de Ribira บา้นเรือสุดคลาสสิกท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มแม่น ้า Douro ท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากใน
อดีต ปัจจุบนัไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก   
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม โบสถ์แซ่ (Se Cathedral หรือ Se de Porto) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมีอายุ
กวา่พนัปี ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณปราสาทโบลซ่า สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 12 แต่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม
เร่ือยมาหลายคร้ังจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 18 Sé do Porto เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานโรมนัทอ้งถ่ินท่ีส าคญัท่ีสุด ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติมาตั้งแต่ปี 1910 
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จากนั้นน าท่านสู่ถนน Santa Catarina ถนนสายชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองปอร์โต ้อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือสินคา้ทั้งแบรนดเ์นมของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศการ ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ในแม่น ้าโดรู่(Douro) ผา่นหมู่บา้น
ชาวประมงอาชีพเก่าแก่ โรงไวน์ท่ีมีมากถึง 70 แห่ง สะพานขา้มแม่น ้า Ponte de D.Luis I สะพาน
เหลก็ 2 ชั้นทีมีชือเสียงสร้างและออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล  จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมือง
ริมแม่น ้าโดรู่ตามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ของฝาก หรือ นัง่จิบกาแฟ ชมเมือง
ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          CROWNE PLAZA PORTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว 

วนัที่ (8) ปอร์โต – ชมววิ – สะพาน Ponte Luise I   - โกอมิบลา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านไปยงัจุดชมวิว Miradouro da Serra do Pilar  ของเมืองปอร์โต ้ เป็นจุดชมวิวท่ี
นกัท่องเท่ียวต่างมาชมความสวยงามของเมืองปอร์โต ้ โดยมีสะพาน Ponte Luis I ท่ีสร้างข้ึนโดย 
Gustave Eiffel สถาปนิคช่ือดงัท่ีท าการออกแบบและสร้างหอไอเฟลข้ึนมาท่ีกรุงปารีส อยูเ่บ้ือหนา้  
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จากนั้นน าท่านเดินลงเก็บภาพบริเวณจุดชมวิวอีกแห่ง JARDIM DO MORRO ซ่ึงเป็น
สวนสาธารณะขา้งๆ สะพานใหท่้านเดินเล่นบนสะพาน ใหท่้านเก็บภาพเมืองปอร์โตต้ามอธัยาศยั 

 
เร่ิมตั้งแต่น าท่านเขา้ชมโบสถ ์GREJA DO CARMO & IGREJA DOS CARMELITAS  
โบสถท่ี์ตั้งอยูบ่นจตุัรัสท่ี Rua do Carmo โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 18 
ตามสไตลศิ์ลปะโรโกโก (Rococo) หรือบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ศิลปะแบบหลุยส์ท่ี 14 (Louis XIV 
Style) ศิลปะโรโกโกเร่ิมพฒันามาจากศิลปะฝร่ังเศส โบสถแ์ห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็น World 
Heritage Site โดย UNESCO  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัร้านหนงัสือ Livaria lello ร้านหนงัสือท่ีติดอนัดบัความสวยงามระดบั
โลก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบนัมีอาย ุ137 ปี ตั้งอยูใ่นเมืองโปร์ตู (Porto) ประเทศโปรตุ 
เกส เมืองท่ียเูนสโก (UNESCO) คดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 
1996 และเป็นร้านหนงัสือท่ี เจ เค โรรวร่ิ์ง ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบโรงเรียนพ่อมดฮอก
วอร์ตในเร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์  **หากตัว๋เขา้ชมแบบจองออนไลน์เตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ พา
ท่านเขา้คิวแทน ** 

 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง โกอมิบรา (Coimbra) (ระยะทาง 125  กม. ใชเ้วลา  1.30  ชม.) เป็น
อีกเมืองส าคญัของโปรตุเกส เพราะข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัแห่งแรกของโปรตุเกส
และถือเป็นมหาลยัท่ีเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของยโุรปอีกดว้ย ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือแม่น้าํมอนเดโก 
(Mondego) สมยัโรมนัปกครองเมืองน้ีไดรั้บการ เรียกขานวา่ เอมีเนียม แต่ในปีค.ศ. 711 เมืองน้ีถูก
ปกครองโดยชาวแขกมวัร์และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหวา่ง ชาวคริสตท์างตอนเหนือและชาว
มุสลิมทางตอนใตแ้ละในปีค.ศ. 1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินานดท่ี์ 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะชาวแขกมวัร์
และปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมวัร์ 
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น าท่านเข้าชมมหาวิทยาลยั โกอมิบรา ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตั้งในปี
ค.ศ. 1290 โดยกษตัริย ์Kind Dinis I และ ในปีค.ศ. 1338 กษตัริย ์Afonso IV ไดท้ าการยา้ย
มหาวิทยาลยัและสร้างมหาวิทยาลยัใหม่ท่ีกรุงลิสบอน และในปี ค.ศ. 1537 กษตัริย ์King John  
ท่ี 3 ไดเ้ปล่ียนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) น าท่านชมและถ่ายรูป กบัสถานท่ี
ส าคญัภายในมหาวิทยาลยั ท่ียงัคงศิลปะสไตล3์บารอค 
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จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าของโกอิมบลา ถนนคนเดินเฟอร์เรยรา บอร์เกส (Rua Ferreira 
Borges) เราสามารถเดินชมเมืองเก่าไปตลอดทาง พร้อมทั้งชอ้ปป้ิงไดแ้บบเพลินๆ  

 
น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบั โบสถเ์ก่า (Se Velha) และโบสถใ์หม่ (Se Nova) ท่ียิง่ใหญ่อลงัการ 
ดูแขง็แรงและคลาสสิคในเวลาเดียวกนั ให้ท่านอิสระเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          TIVOLI COIMBRA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว 

วนัที่ (9)  โกอมิบลา  - โอบิดอส - ลสิบอน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง โอบิดอส (OBIDOS) (ระยะทาง 130  กม. ใชเ้วลา  1.30  ชม.) เมือง
ป้อมปราการโบราณ ซ่ึงมีประชากรอยูเ่พียงหม่ืนกว่าคนในปัจจุบนั ช่ือเมืองตั้งมาจากภาษาละติน
โบราณ ซ่ึงแปลว่าป้อมปราการอนัแข็งแกร่ง ก่อตั้ งข้ึนโดยอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดย
แขกมวัร์เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปี ถดัมาไดถู้กยดึครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งค์
แรกแห่งโปรตุเกส น าท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีถูกอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี บา้นเรือนจะถูกทาสีขาวสวยงาม 
โดยมีป้อมปราการและปราสาทถูกขนานนามเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 
โดยป้อมปราการน้ีเป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรสแม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอนเม่ือค.ศ. 
1282   

 
น าท่านเดินชมเมืองอิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
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กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงลสิบอน (LISBON) ) (ระยะทาง 85  กม. ใชเ้วลา  1.15  ชม.)  เมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส เมืองลิสบอนเป็นเมืองท่ีตั้งอยูทิ่ศตะวนัตก ริมฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติคของคาบสมุทรไอบีเรีย  

 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ 
วาสโกดา กามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของ
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งาน สถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้
จึงเสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO)  

 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ชอ้ปป้ิงย่านถนน Avenida daLiberdade ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสร้างในช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากถนนChamps-Élysées ของปารีสซ่ึงเช่ือมระหวา่ง
จตุัรัสสองแห่ง (Praça dos Restauradores และ Praça Marquês de Pombal) และเป็นท่ีรู้จกัจาก
ร้านคา้หรูหรา เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเก่าผา่ใจกลางเมืองไปสุดทางท่ีจตุัรัสมาร์เกส เดอ ปอม
บาล ท่ีมีอนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเสาสูง อิสระกบัการชอ้ป
ป้ิงสินคา้ช่ือดงัมากมาย  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          SHERATON LISBOA HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว 

วนัที่ (10)  ซินทรา – พระราชวังพนีา  -  ลสิบอน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Rocca) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 45 นาที )  ซ่ึง
ไดช่ื้อวา่เป็นสุดแผน่ดินทางตะวนัตกของยโุรป โดยมีหนา้ผาและประภาคารริมมหาสมุทรแอ
ตแลนติคเป็นแลนดม์าร์ค ใหท่้านไดเ้ก็ยภาพความประท าใจหรือท่านใดสนใจสามารถเลือกซ้ือใบ
ประกาศนียบตัร วา่ไดม้าเยอืน ณ ท่ีแห่งน้ีแลว้   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที )  เมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO)  ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ในวนัหยดุของชาวเมืองเป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์
ลิสบวั ประเทศโปรตุเกส น าท่านเขา้ชม พน่ีา พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศ
โปรตุเกส ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดใน
โปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบ้ืองท่ีวา่กนัวา่สวยงาม
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ท่ีสุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆ กบัพระราชวงัจะเป็นพีน่าพาร์ค (Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ท่ีมี
การจดัแต่งดว้ยตน้ไมห้ลากหลายชนิด จากนั้นใหท่้านชมความเก่าแก่และสวยงามของเมืองซินต
ร้า ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัเช่น พระราชวงัซินทรา  

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุง ลสิบอน (Lisbon) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลา 30 นาที) 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านบนัทึกภาพกบัอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี (Monument to the Discoveries) สร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสนพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์  

 
จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั หอคอยเบเลง็ (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้าาเพื่อเป็นป้อม
รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของ การเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลก
ของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ี
สวยงาม 
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ผา่นชมสะพาน Ponte 25 de April  สะพานท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1966 รูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบัสะพาน
โกเดน้เกทท่ีเมืองซานฟรานฯ  สหรัฐอเมริกา   

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อมีเวลาใหท่้านท า Tax Refund  

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK194  

วนัที่ (11)    ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 372 
19.15 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                                  ************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่   
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

22 กุมภาพนัธ์ – 4 มีนาคม 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 33,000 

16 – 26 มีนาคม 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 33,000 

31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 179,900 179,900 170,900 165,900 40,000 

20 – 30 เมษายน 2566 179,900 179,900 170,900 165,900 40,000 

4 – 14 พฤษภาคม 2566 175,900 175,900 165,900 160,900 40,000 

18 – 28 พฤษภาคม 2566 175,900 175,900 165,900 160,900 40,000 

1 – 11 มิถุนายน 2566 175,900 175,900 165,900 160,900 40,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
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9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
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◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


