
 

 

 

 

 

   

 

น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณก์ำรเดินทำงทำงสุดพเิศษ เยอืนสเปน-โปรตุเกส    

เยอืนเมอืงบำร์เซโลนำ ชมสถำปัตยกรรมอันเป็นเอกลกัษณ ์โบสถซ์ำกรำดำ แฟมเิลยี   

กรุงมำดริด ชมพระรำชวงัหลวง พลำซำมำยอร์ เพลดิเพลนิกับระบ ำฟลำมงิโก ้เมอืงหลวงเก่ำโทเลโด ้ 

โปรตุเกส ดินแดนสุดขอบเขตโลก  แหลมเซนทวิ์นเซนท ์แหลมโรกา กรุงลิสบอน  

เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบนิระดบัโลก พรอ้มทีพ่กั อาหารและการบริการสุดประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ก าหนดการเดินทาง  12-21 เมษายน 2562              ออกเดินทางไดต้ั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป     

วนัแรกของการเดินทาง   (1)   กรุงเทพฯ   

23.30 น.   คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ชั้น 4   เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรสต ์  พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)    กรุงเทพฯ–ดูไบ (สาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรสต)์–บารเ์ซโลน่า (สเปน)–ชมเมือง 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู่ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมเิรสต ์โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เที่ยวบนิที่ EK371 

06.00 น.    เดนิทางถงึดูไบ สาธารณรัฐอาหารับเอมเิรสต ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

08.15 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เที่ยวบนิที่ EK185 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมอืงบาร์เซโลน่า หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   จากนั้นเดินทางสู่เมืองบาร์

เซโลน่า นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองส าคัญอันดับ 2 ของสเปน น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิ

เลีย โบสถ์ศักดิ์สทิธิ์สญัลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน โดยเริ่มสร้าง

ตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันกย็ังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ กไ็ด้จัดให้เป็นมรดกโลก น า

ท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอนัโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาด ีสิ่ง

ปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้ องที่เน้นรูปทรง

ธรรมชาตใินสสีนัที่ตดักนั ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  

 

 

 

 

 

 

  

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ท่ีพกั  HILTON BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5


วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) บารเ์ซโลน่า – ยอดเขามองตจู์อิค – เพนสิโคล่า – ปราสาทเพนสิโคล่า - บาเลนเซีย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึ้ นสู่จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้าน

ตะวันออกของเนินเขายังมหีน้าผาสงูชันซึ่งท าหน้าที่เป็นดั่งก าแพงเมอืง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเพนิสโคล่า ในอดตีนั้นชาวคาเทจและชนพ้ืนเมอืงอื่นๆมกัจะใช้ท่าเรือที่เมืองแห่งนี้ เดนิทางไปยัง

เมอืงต่างๆ ปัจจุบนัเมอืงแห่งนี้ เป็นเมอืงท่องเที่ยวชายทะเลที่มชีื่อเสยีงอย่างมาก 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน  

 น าทุกท่านเข้าชม ปราสาทเพนิสโคล่า ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลที่ถูกสร้างโดยอศัวินเทมพลาร์ในสมยัศตวรรษ

ที่ 13 อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 13 ในศตวรรษที่ 15 อีกด้วย ปัจจุบันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะเวียนชมวิวและสถาปัตยกรรมของตัวปราสาท ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงบาเลนเซีย เมอืงที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศสเปน หนึ่งในเมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน และยัง

เป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรือที่รู้ จักกันในนาม ไอ้ค้างคาว ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ท่ีพกั  MELIA VALENCIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

    
 
 
 

 

 

 

 



วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)    บาเลนเซีย – ชมเมือง – มาดริด – พลาซ่า มายอร ์– ระบ าฟลามิงโก ้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะถ่ายรปูกบัหอคอยเซอรานอซ หนึ่งในสบิสองประตขูองก าแพงเมอืงโบราณเมอืงบาเลนเซีย ซึ่งปัจจุบนัเหลือ

เพียงสองประตูเท่านั้น จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปกบั The City of Art and Science สถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงอย่าง

มากในเมืองบาเลนเซีย ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้าตูเรีย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และFelix Candela สองนัก

ออกแบบชื่อดังชาวสเปนและแคนาดาตามล าดบั สถานที่แห่งนี้มดีไีซน์ที่สะดุดตาและโมเดิร์นรวมไปถึงยังเป็นแหล่งรวม

วิวัฒนาการทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ อกีทั้งยังมีโรงภาพยนตร์ IMAX ให้ส าหรับผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ได้ดูอกีด้วย 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ กรุงมาดริด เมอืงหลวงของประเทศสเปน ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ศูนย์กลางแห่งอ านาจของ

จักรวรรดสิเปนในอดตี ในยุคล่าอาณานิคม สเปนเป็นประเทศที่ย่ิงใหญ่และร ่ารวยที่สดุ เป็นเมอืงที่สวยงามตระการตาไป

ด้วยศิลปะวัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์มากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน  

 น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับ

กโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัด

ของถนนสายส าคัญของเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะตน้เชอร่ี อนัเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแห่งของกรุง

มาดริด อสิระให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 พรอ้มชมโชว์ ระบ า ฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หนึ่งในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลกทั้งท่วงท่าการร่ายร า

ประกอบเสียงดนตรีท่ีเรา้ใจสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั HYATT CENTRIC GRAND VIA MADRID หรือเทียบเท่า  

 
 
 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)      มาดริด – จตุรสัซิเบเลส – พระราชวงัหลวง – ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ท – มาดริด   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมกรุงมาดริด ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทั้งอนุสาวรียน์ ้ าพุไซเบเลส ตั้งอยู่ที่จัตุรสัซิ

เบเลส ซึ่งเป็นวงเวียนส าคญัและสวยที่สดุแห่งหนึ่งของกรงุมาดริด โดยบริเวณนี้  มอีาคารสวยงามและส าคญัประจ าอยู่ทั้ง 

4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดริด แห่งนี้ สร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่พระเจ้าชาร์ลสท์ี่ 3 ตั้งตระหง่านทาง

ตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา เพ่ือแวะถ่ายรปูกบัอนุสาวรียด์อนกิโฆเต ้ 

                       น าท่านเข้าชม พระราชวงัหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใด

ในทวีปยุโรป ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเกบ็ภาพเขียนชิ้น

ส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ จากนั้นน าท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปล่ียนพันธุ์ไม้ทุก

ฤดกูาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกโิฆเต้ในสวนสาธารณะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village เอาท์เลทขนาดใหญ่ใกล้กรุงมาดริด จุใจกับสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อย

ร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมสากลและท้องถิ่นมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, 

Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ท่ีพกั HYATT CENTRIC GRAND VIA MADRID หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)    มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารโทเลโด ้– คอรโ์ดบา  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน อิสลาม



และฮีบรู ตัวเมอืงตั้งอยู่บนหน้าผาสงูเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น า้ตาโค ซึ่งเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากข้าศึก 

น าท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเหน็กสัตีโย เด ซาน 

เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสร้างขึ้นเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตเูมอืงปู

เอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความส าคัญที่สดุ น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์

โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นน าท่านเข้าชมความงามของ มหาวิหารโทเลโด สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่ย่ิงใหญ่สวยงาม

แห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 

และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บารอ็ค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่ง

อย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดใน

สมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทวิทศัน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทวิทศัน์ที่จิตรกร

ชื่อดงัของสเปน เอล เกรโก ได้เคยจ าลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอรโ์ดบา ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบา

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น า้กวัดัลกเีบยี เป็นเมอืงศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกได้ประกาศให้

เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้ เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สดุของ

ยุโรปในสมยัศตวรรษที่10 มกีารสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้ ด้านวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ท่ีพกั HOTEL EUROSTAR PALACE CORDOBA  หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   (7)    คอรโ์ดบา – เซบญ่ีา – วิหารเมืองเซบญ่ีา – ฟารู (โปรตุเกส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซบีย่า เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน ชมปลาซาเดเอสปาญา เป็นกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลม

ซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามย่ิงนัก แต่ละซุ้มโค้งประตูมีตราประจ า

จังหวัดไล่เรียงตามตัวอกัษร น าท่านถ่ายรูปกบัหอคอยฆีรลัดา หอศักดิ์สทิธิ์แห่งนี้ เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม 



ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน า้พุ เพ่ือใช้ในพิธีช าระร่างกายของชาวมุสลิม จากนั้นน าท่านชมภายนอกและ

ถา่ยรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ซึ่งมขีนาดใหญ่ที่สดุในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตร

ตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสเุหร่าเดิม ในห้องเกบ็ทรัพย์สมบตัิล า้ค่า มีทั้งภาพเขยีน เครื่องใช้ในศาสนพิธ ีที่ท  ามา

จากทองค าและเงินล้วน แล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสสุานคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่าง

ยิ่งใหญ่สมเกยีรตยิศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟารู เมืองท่าที่ส  าคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้ เป็นเขตที่อยู่ทางใต้สุดของโปรตุเกส มี

ความส าคญัเพราะเป็นเมอืงท่าที่ตดิกบัสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  HOTEL FARO AND BEACH CLUB  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  (8) ฟารู – ซาเกรส – แหลมเซนตวิ์นเซนท ์– ลากอส - เอโวล่า – ลิสบอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ซาเกรส น าท่านชมแหลมเซนทวิ์นเซนท ์แหลมที่ตั้งอยู่สดุขอบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปรตุเกส 

ที่ว่ากนัว่าเปรียบเสมือนสดุขอบเขตของโลก เพราะเป็นที่ๆ คริสโตเฟอร ์โคลมับสั นักเดินเรือที่มีชื่อเสยีงของโลกได้

ออกเดินทางไปค้นหาโลกใหม่และเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินหายลับไปกับท้องมหาสมุทร น าท่านเดินทางสู่ 

ลากอส เป็นเมอืงริมทะเลบที่อุดมไปด้วยชายหาดงดงามทอดยาวอยู่ข้างทาง โดยเมอืงแห่งนี้ตั้งอยู่ในแคว้นแอลการ์และ

เคยเกดิแผ่นดนิไหวเสยีหายหนักในปี 1755 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 



น าท่านเดินทางสู่ เอโวล่า เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมืองนี้ ยังคงได้รับการดูแลรักษาร่องรอย

ของสถาปัตยกรรม ชมวดัโรมนัแห่งเอโวร่า วัดซึ่งมีเอกลักษณ์ของโรมัน น าท่านเดินทางสู่จัตุรสักิรลัโด เป็นที่ตั้งของ

ลานน า้พุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรเนสซอง อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้ อสินค้าตาม

อธัยาศัย หลังจากนั้นได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่

นครหนึ่งในยุโรป ทั้งยังเป็นเมอืงท่าที่ส  าคญั และเป็นศูนย์กลางทางการเมอืง การค้าและอตุสาหกรรม 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั RADISSON BLU LISBON HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง (9)  ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – มหาวิหารเจอโร นโิม – ลิสบอน – สนามบนิ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น า ท่ าน เดินทางชมแหลมโรกา  จุดที่ เ ป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีป ยุ โรป ซึ่ ง ท่านสามารถซื้ อ ใบ

ประกาศนียบตัร เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้  จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอด

นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เป็นอกี

เมอืงที่มสีถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมคีวามโดดเด่นของแคว้นแกรนดลิ์สบอนประเทศโปรตเุกส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

บ่าย   น าท่านกลับกรุงลิสบอนน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโร นิโม ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่

อนิเดียเป็นผลส าเรจ็ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัว่ามานูเอลไลน ์ใช้

เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถงึ 70 ปี และได้รับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารค า่น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน 

20.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สาธารณรฐัอาหารบัเอมิเรสต ์โดยสายการบินเอมิเรสต ์เท่ียวบินท่ี EK194 

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง  (10)  ดูไบ - กรุงเทพฯ 

08.15 น.  เดินทางถงึสนามบินดูไบ สาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรสต ์เท่ียวบินท่ี EK372 

18.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 

********************************* 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาต่อท่าน ราคาบตัรหลกั ราคาบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 198,900.- 195,900.- 196,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 188,500.- 185,900.- 186,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 178,500.- 175,900.- 176,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 168,500.- 165,900.- 166,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 42,000.- 42,000.- 42,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่านละ 48,000.- 48,000.- 48,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัราค่าบริการ ในกรณีเดินทางต า่กว่า 10 ท่าน ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมาณ)  

1959 

1859 

1759 

1659 

420 

1479 

 

1959 

1859 

1759 

1659 

420 

1479 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

   

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่ายานพาหนะทุกชนิดตลอดการเดนิทาง    

5. ค่าอาหารและค่าเข้าชม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศกจ์ากประเทศไทยที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 



อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 การจอง  กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

การยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเที่ยว 

http://www.leelawadee.holiday/


4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรณุาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั 

อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบตัเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 



16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


