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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Iberia 10 Days 
ดทีี่สุดของโปรแกรมเทีย่ว .... สเปน และ โปรตเุกส 

กำหนดการเดนิทาง 
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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม

น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – บาร์เซโลน่า (สเปน) 
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
07.35 น.    ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) โดยเท่ียวบินท่ี  TK 1853 (ใช้เวลาในการ 
 เดินทาง 3 ช่ัวโมง 40 นาที)  
10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า เอล ปรัต “Barcelona El Prat International Airport” เมือง 
 บาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain)  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจ 
 คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ  
11.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเร่ิมตน้ชม กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) โดยพาทุกท่านไปบริเวณ ซิตี ้ออฟ เกาด ี“City  

 of Gaudi” บน ถนนกราเซีย “Gracia Avenue” น าท่านไปแวะถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย “Sagrada  

 Familia” ภาพทีปรากฏอยูต่รงหนา้ แมว่้าโบสถแ์ห่งน้ีจะยงัสร้างไม่เสร็จ แต่ก็ใหรู้้สึกไดถึ้งความย่ิงใหญ่ ไม่ว่าจะโดย 
 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมเอง หรือแมแ้ต่การแกะลวดลายท่ีลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีละเอียดประณีต จากนั้นพาทุกท่าน 

 เลือกซ้ือเลือกดูของไดอ้ยา่งจุใจใน ถนนคนเดินลา รัมบลา “Las Ramblas” ของ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona)  
 ถนนท่ีคนยโุรปยกยอ่งใหเ้ป็นถนนท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ทางดา้นหวัถนนจะเป็นตลาด และปลายถนนมี อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์  
 โคลัมบัส “Christopher Columbus” ยืนคอยอยูแ่ถว ท่าเรือเก่า “Port Vell” แถวริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
 อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างเป็นเกียรติให้แก่นกัเดินเรือรายน้ี และ ยงัเป็นศูนยร์วมของความทนัสมยั เป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร  
 ศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ ประกอบกบัสถาปัตยกรรมสวยๆ และดา้นขา้งของถนนยงัมี ตลาดสด “Mercat de  

 Boqueria” ริม ถนนลา รัมบลา “Las Ramblas” ท่ีพร้อมจะเหน่ียวร้ังคุณให้ขลุกอยูใ่นนั้นไดน้านสองนาน  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Abba Garden Hotel หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า – กรุงมาดริด  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) (ระยะทาง 313 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็น 
 เมืองหลกัของแควน้และของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน (Aragón) ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
 สเปน (Spain) ริม แม่น ้าเอโบร “Ebro River” และแควสาขาอวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางของแควน้ซ่ึงมี 
 ภูมิทศันท่ี์หลากหลาย ทั้ง ทะเลทรายโลสโมเนโกรส “Los Monegros Desert” ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา  
 ระหว่างทางท่านจะไดสั้มผสักบัธรรมชาติอนัหลากหลาย และงดงามแปลกตา 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ “Basilica of our Lady of The Pillar” หรือท่ีรู้จกัในนาม  
 ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านานสมยัแรกเร่ิมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว่้า นกับุญยาคอ็บองคใ์หญ่อคัรสาวก เป็น 
 ผูนิ้พนธ์พระวรสารท่ีซีซาเรากุสตา้ งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกัจนกระทัง่ท่านเห็นพระนางมารี 
 มาปรากฏเพื่อชกัชวนท่านไปยงั กรุงเยลูซาเล็ม (Jerusalem)ในนิมิตนั้นพระนางปรากฏอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดย 
 หมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่าเป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกบัที่เป็นท่ีเคารพนบัถือกนัใน เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) กระทัง่ 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  
 เมืองหลวงของสเปน (Spain)  มหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโตเลโด้  
 (Toledo) มาไวท่ี้น่ีและประกาศให้กรุงมาดริด (Madrid) ขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองคย์กเวน้ช่วงส้ันๆระหว่าง 
 ปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปที่ 3 ไดย้า้ยไปอยูท่ี่วัลลาโดลิด (Valladolid) ท าให้ กรุงมาดริด (Madrid) ก็ได ้
 ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) กรุงมาดริด  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชม กรุงมาดริด (Madrid) มหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ น าท่านไปเขา้ชม พระบรมมหาราชวังแห่งกษัตริย์ฮวน 
 คาลอสของสเปน “Royal Palace” สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ซ่ึงสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงัในสไตลบ์าโร้ก ใชเ้วลาสร้าง 
 นานกว่า 25 ปี เม่ือท่านเดินเขา้มาดา้นในอาคารจะเห็นห้องต่างๆ มากกว่า 2,000 ห้อง ถูกตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการตา 
 หรูหรา ดว้ยพรหมถกั ภาพศิลป์ เคร่ืองลายคราม ทองและเงิน อาวุธท่ีใชท้  าสงครามหลายร้อยปีก่อน ชุดเกราะโบราณ และ 
 เคร่ืองประดบัอนัสวยงามท่ีประมาณค่าไม่ได ้เดินชมความหรูหรามาไดสั้กพกั ท่านจะพบห้องบางห้องถูกตกแต่งไวใ้นสไตล ์
 เอเชีย ทั้งจีนและญ่ีปุ่ น ท าให้ในปัจจบุนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีพกัรับรองแขกต่างเมืองคนส าคญัของประเทศสเปน  
 (Spain) จากนั้นเดินออกมาชมทางดา้นหลงัของพระราชวงั จะเห็นลานหินอ่อนกวา้งยาวไปจนสุดร้ัวของวงั ถดัไปทาง 
 ประตูร้ัวดา้นหลงัของพระราชวงัจะมีสวนตน้ไมท่ี้ถูกตกแตง่ไวอ้ยา่งเรียบง่ายตดักบัสีของพระราชวงัท่ีเป็นสีขาวหินอ่อน  
 ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีดึงดูดของนกัท่องเท่ียวจ านวนไม่นอ้ย 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของ กรุงมาดริด (Madrid) อาทิเช่น น ้าพุไซเบเลส “Cibeles Fountain”  ซ่ึงตั้ง 
 ตระหง่านอยูต่รงกลางจตัุรัส สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง  
 ถดัไป ชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส “Christopher Columbus Monument” นกัเดินเรือชาวอิตาลี ผู ้
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 คน้พบทวีปอเมริกา  จากนั้นชม อนุสาวรีย์ ดอน กีโฮเต้ “Don Quixote Monument” วีรบุรุษของชาวสเปน จาก 
 ภาพยนตร์เร่ือง แมน ออฟ ลามนัช่า หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีจากละครสู่ฝันอนัย่ิงใหญ่ ชม รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี “Bear  

 and the Madrono Tree” สัญลกัษณ์ของกรุงมาดริด (Madrid) บริเวณใกล้ๆ กนั เป็นจุดศนูยก์ลางของเมือง คือ  
 ปัวร์ต้า เดล โซล “Puerta del Sol” จดัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนทุกสาย หรือหมายความว่ามี กิโลเมตรท่ีศูนย์ อยูต่รงน้ี  
 ซ่ึงตั้งอยูห่นา้ตึก ที่ท าการไปรษณย์ี “Real Casa de Correos” ใกลก้บั สถานีรถไฟใต้ดนิ “Puerta del sol  

 Metro” อนัเป็นท่ีเดียวกนักบัยา่นท่ีขายสินคา้มากมายเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคยหลบัใหลมี ผูค้นมากมายท่ีวนเวียนเดินเลน่กนัอยู ่
 ท่ีน่ี สถานท่ีแห่งน้ีจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการจดังานส าคญัๆประจ าปีต่างๆอยา่งงาน คริสตม์าสและงานปีใหม่ ของชาว 
 สเปน และชาวมาดริด ใกล้ๆ กนัยงัมี ปลาซ่า มายอร์ “Plaza Mayor” จตัุรัสหินซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของเมืองตั้งอยูใ่นยา่น 
 เก่าแก่ในกรุงมาดริด (Madrid) ในอดีตเป็นสถานท่ีประกอบพธีิส าคญัทางศาสนา เช่น พิธีราชาภิเษก และสนามสู้ววั 
 กระทิง ปัจจบุนัน้ียงัเป็นจตัุรัสกลางเมืองท่ียงัคงมีบรรยากาศสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยู ่รอบๆ บริเวณจะมี 
 ร้านกาแฟตั้งอยูม่ากมาย สามารถเลือกใชบ้ริการไดต้ามอธัยาศยั  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)   กรุงมาดริด – เซโกเวีย – เอล เอสโกรีล – กรุงมาดริด 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง 
 โบราณบนภูเขา ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวฒันธรรมตั้งแตปี่ค.ศ. 1975 ถือไดว่้าเป็นเมืองท่ีมี 
 ประวติัศาสตร์ยาวนาน น าท่านชม เมืองเซโกเวีย (Segovia) โดยเร่ิมชมความย่ิงใหญ่มหศัจรรยท่ี์เกิดจากฝีมือมนุษยย์คุ 
 โรมนัโบราณ ซ่ึงว่าเป็นไฮไลทข์องเมืองน้ี นัน่ก็คอื สะพานส่งน ้าโบราณ “Roman Aquaduct” ท่ีถูกสร้างขึ้นในปลาย 
 คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 2 โดยชาวโรมนัขณะท่ีก าลงัขยายอ านาจ จากนั้นน าท่านเขา้ชม อัลคาซาร์แห่ง 
 เซอโกเวีย “The Alcázar of Segovia” ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า เดิมทีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างเพื่อเป็นป้อมปราการ 
 ของชาวแขกมวัร์ ต่อมากษตัริยค์ริสเตียนแห่งสเปนปรับปรุงป้อมโบราณแห่งน้ี ให้เป็นพระราชวงัของกษตัริย ์จากนั้นน าท่าน 
 ไปถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย “Segovia Cathedral” ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1525 ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ี 
 ประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาของเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอล เอสโกรีล (El Escorial) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนั 
 เป็นท่ีตั้งของ พระอารามหลวง เอล เอสโกรีล “San Lorenzo de El Escorial” อาคารพระราชวงัขนาดใหญ่ ท่ีสร้าง 
 ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1563-1584 บริเวณเชิงเขากวาดาร์มา โดยค าบญัชาของพระเจา้เฟลิเป้ท่ี 2 โดยพระองคต์อ้งการสถานท่ี 
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 ส าหรับฝังพระศพพระบิดา และเป็นท่ีสงบจิตใจของพระองคเ์อง ต่อมาในศตวรรษท่ี 18 พระเจา้ชาร์ลท่ี 3 ไดข้ยายพระอาราม 
 ให้กวา้งขึ้น เน่ืองจากเหล่าราชวงศมี์จ านวนเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา และต่างมาท่ีพระอารามแห่งน้ีบ่อยๆ จนในศตวรรษท่ี 19  
 สถานท่ีแห่งน้ีก็นิยมใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นช่วงหนา้ร้อนของราชวงศ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดงัท่ี เอ้าท์เล็ท ลาส โรซาส วิลเลจ “Las Rozas Village Outlet”  
 (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) มีร้านรวมแลว้ประมาณ 100 ร้านคา้ ตัง่แต ่Designer labels 

 ไปจนถึงแบรนดท์อ้งถ่ิน อาทิเช่น Valentino, Burberry, Etro, Feragamo, Dolce & Gabbana และอื่นๆ  
 อีกหลายยี่ห้อ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 30 นาที) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  กรุงมาดริด – โตเลโด้ – คอร์โดบ้า 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ (Toledo) (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) อดีต 
 เมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ศูนยก์ลางประวติั  ศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน (Spain) ช่ือเมืองหมายถึงการ 
 ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองล่างเป็นลอ้มรอบไปดว้ย แม่น ้า 
 ตากุส “Tagus River” เหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก และเป็นเมืองท่ีได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ว่าเป็น 
 เมืองมรดกโลก น าท่านชม เมืองโตเลโด้ (Toledo) กนัท่ี สถานีรถไฟ “Train Station” ท่ีเป็นงานสถาปัตยกรรม  
 มูเดฆาร์ “Mudejar” แลว้ขา้ม สะพานอัลกันตารา “Puente de San Martin” สะพานเก่าแก่ท่ีสุด น าท่านชม ประต ู
 เมืองบีซากรา “Gate of Bisagra” เป็นประตทูางเขา้เขตเมืองเก่า จุดแรกชม มหาวิหารแห่งโตเลโด้ “Cathedral of  

 Toledo” มรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของประเทศสเปน (Spain) สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความงดงามดว้ย 
 สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เขา้ไปก็ไดต้ะลึงในความใหญ่โตมโหระทึกของวหิาร ดา้นขา้งเป็น ป้อมอัลกาซาร์ “Alcázar de  

 Toledo” ป้อมโบราณขนาดใหญ ่ผา่นชม โบสถ์ซานโตโตเม่ “Iglesia de Santo Tome” ท่ีเก็บภาพเขียนผลงานของ  
 เอล เกรโก ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และยา่นชุมชนชาวยิวรวมทั้ง โบสถ์ยิวซินากอ็ก “Sinagoga de Santa María  

 La Blanca” อิสระให้ท่านหาซ้ือของท่ีระลึกในยา่นกลางเมือง เป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดี มีช่ือเสียงของ เมืองโตเลโด้  
 (Toledo) คือ ดามัสเซเน “Damascene” ภาชนะโลหะลงด า แลว้ขึ้นลายดว้ยใยทองเงิน และทองแดง 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) (ระยะทาง 343 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองใน 
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 ระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยโุรปในศตวรรษท่ี 10 มีการสร้างมหาวิทยาลยั เนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม 
 และวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  AC Cordoba Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) คอร์โดบ้า – เซวิลล์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) เดินเลาะเลียบผา่นเขต ก าแพงเมืองโบราณ “City Wall” ท่ีดา้นหลงัเป็นชุมชน 
 ชาวยิว ปราสาทอัลคาซาร์ “Alcazar Castle” และ สะพานแบบโรมัน ปูเอเต โรมาโน “The Puente Romano”  
 แลว้ไปชม สุเหร่าเมซกีต้า “Mezquita Cathedral” สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นศิลปะการสร้างโบสถข์อง 
 ชาวคริสตอ์นัย่ิงใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นความหฤหรรษ ์
 อยา่งลึกซ้ึงแห่งงานศิลปะ และความเจริญ รุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือ มีห์รับ ซ่ึงถือเป็น 
 สถาปัตยกรรมช้ินเอกบนกระเบ้ืองเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ  แลว้ไปถ่ายรูปกบั อัลกาซาร์ เด  โลส เรเยส กริสเตียโนส  
 “Alcazar de los Reyes Cristianos” เคยเป็นท่ีประทบัของพระเจ้าเฟร์นานโด และ สะพานแบบโรมนั ท่ีเรียกว่า  
 ปูเอเต โรมาโน “The Puente Romano” ไดรั้บการบูรณะและ ทอดตวัขา้ม แม่น ้ากวาดัลกีบีร์ “Guadalquivir  

 River” มีหอคอยป้องกนัขา้ศึก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซวิลล์ หรือ เซบียา (Seville) (ระยะทาง 145  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ ประเทศสเปน (Spain) และ เป็นเมืองหลวงของ 
 แคว้นอันดาลูเซีย (Andalucía) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจี พ้ืนท่ีโล่ง สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้ 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่าน เขา้ชม วิหารแห่งเมืองเซบียา “Seville Cathedral” มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจาก มหาวิหารเซนต์  
 ปีเตอร์ “St Peter Cathedral” ท่ี กรุงโรม (Rome) และ เซนต์ปอล “St Paul” ท่ี ลอนดอน (London) และ 
 ใหญ่ท่ีสุดในสเปน (Spain) สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได ้ อยา่งงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม  
 โดยตอ้งการให้ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมไดใ้นห้องเก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาท่ี 
 ท ามา จากทองค าและเงินลว้นแตป่ระเมินค่ามิได ้ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ยจากนั้น ขึ้นชม หอคอย ฆีรัลดา  
 “La Giralda” ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านท่ีสุขภาพไม่เอือ้อ านวย)  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  M.A. Seville Congresses Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เซวิลล์ – ลสิบอน (โปรตุเกส) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินขา้มพรมแดน โดยจุดหมายอยูท่ี่ กรุงลิสบอน (Lisbon) (ระยะทาง 463 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 6 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศโปรตุเกส (Portugal) ตั้งอยู่ในทวีปยโุรปตอนใตบ้น คาบสมทุรไอบีเรีย “Iberian  

 Peninsula” (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า ประเทศสเปน 1 ช่ัวโมง) 
14.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงอนัเก่าแก่มีประวติัยาวนานกว่า 800 ปี ไดรั้บการบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้มี 
 ความสวยงาม และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง น าท่านผา่นชม มหาวิหารเจอโรนิมอส “Mosteiro dos Jeronimos”  
 อีกหน่ึงมรดกโลกท่ีส าคญั เป็นสถานท่ีฝังร่างของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือคนส าคญัท่ีมือช่ือเสียงระดบัโลก ใกล้ๆ  กนัเป็น 
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 ท่ีตั้งของ พระราชวังเบเล็ง “Palacio de Belem” ท่ีพ  านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี จากนั้นแวะไปถ่ายรูปกบั  
 อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี หรือ อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ “Monument to the Discoveries” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือ 
 เฉลิมพระชนมายคุรบ 500 ปี ของเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และ หอคอยเบเล็ง “Torre de Belem” หอคอยท่ีเป็น 
 สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงลิสบอน (Lisbon)  สร้างขึ้นในปี 1515 เดิมสร้างไวก้ลางน ้า เพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ ดูแลการ 
 เดินเรือและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส  
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ย่านไบร์โร อลัโต “Bairro Alto” อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  AC Cordoba Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) ลสิบอน – เอสโตริล – คาสกาย – ซินทรา – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ท่ีไดรั้บสมญานาม 
 ร่วมกบัอีกสองเมือง คือ เมืองคาสกาย (Cascais) และ เมืองซินทรา (Sintra) ว่าเป็น Golden Triangle เมืองตาก 
 อากาศ ท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามไมด้อก และแนวตน้ปาลม์ และคลาสสิคดว้ยรีสอร์ทตากอากาศสีพาสเทล จากนั้นน าท่าน 
 ไปชม เมืองคาสกาย (Cascais) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ท่ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของ 
 กษตัริยห์ลุยส์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ถดัไปเป็น แหลมโรก้า “Capo Da Roca” (ระยะทาง 16 
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จดุตะวนัตกสุดของยโุรป ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศกนัซกัเลก็นอ้ย จากนั้น 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองตากอากาศ 
 ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวใน โปรตุเกส (Portugal) เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมโรแมนติก ค่อนขา้งมีความโดดเด่น และ  
 ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ดา้นภูมิทศันว์ฒันธรรม อิสระท่าน 
 เดินถ่ายรูปในเมืองเก่า 
11.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ลิสบอน ปอร์เตลา“Lisbon Portela International  

 Airport” กรุงลิสบอน (Lisbon) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
16.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1760 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10)  อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
00.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

 รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
01.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคบัให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 79,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 79,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 76,000.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 16,000.-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 12,000.-    บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 30 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 86,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 86,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 72,900.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 20,000.-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 14,000.-    บาท 
 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า // ลิสบอน – อิสตันบูล – 

กรุงเทพฯ Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว  
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกคท์อ้งถ่ิน  
8. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 8 มื้อ และ อาหารค ่า 7 มื้อ  
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่าง
 การเดินทาง 50%) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 

 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสเปน 
 

 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หา้มซ ้าในวีซ่าเดิม)และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวด

มากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ  “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

           (เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยื่นวีซ่า) 
5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัท่ีออกไม่เกิน 
15 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนั
ยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินเข้าออกทุกเดือน  
สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก
ทางธนาคาร โดยมีวนัท่ีออก ไม่เกนิ 15 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชี ไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือ
ฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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