
 
 

           15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดนิทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนตกิ คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

 

 

ทริปพเิศษ เส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก....เดนิทางปี 2565 

Royal Caribbean Anthem of the Seas !!! 

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 
 

169,900 บาท 
 

ลอนดอน - เซาท์แฮมพตนั – วโีก (สเปน) – ลสิบอน (โปรตุเกส) – ลนัซาโรเต (หมู่เกาะคะแนรี) 

  ลสัปัลมัสเดกรันกานาเรีย – เตเนรีเฟ – หมู่เกาะมาเดรา (ฟุงซาล) – ลาโกรูญา – ลอนดอน  

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  

 



 
 

(ไร้กงัวล.....ยกเลกิเดนิทางก่อน 30 เมษายน 2565 ... คืนมัดจาํเตม็จาํนวน!!!) 

 

Royal Caribbean Anthem of the Seas!! 
(รอยลั แคริบเบี�ยน แอนเทม ออฟ เดอะ ซีส์) 

เรือมขีนาด 168,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 4,000 คน มทีั�งหมด 18 ชั�น 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

ห้องพกัแบบ Inside cabin with virtual balcony (ห้องอนิไซด์ แต่มีกราฟฟิคระเบียง) 



 
 

 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดนิทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนตกิ คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ลอนดอน 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้� เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q/R ประตูทางเขา้ที� 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

สายการบินอีวเีอ แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 ขณะเช็คอนิ 

12.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินลอนดอน (LHR) ประเทศสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) 

โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ เที�ยวบิน BR067 สายการบินมีบริการอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ระหวา่งบิน  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 12.35 ชม.) 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน แกตวคิ ประเทศสหราชอาณาจกัร 

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 

 นาํท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมที�พกั  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว Crowne Plaza London Heathrow Airport **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สอง ลอนดอน – เซาท์แฮมพตัน – บ้านโบราณทวิดอร์ – เช็คอนิเรือสําราญ Royal Caribbean Anthem of the Seas 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซาทแ์ฮมพตนั (Southampton) ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง 

นาํท่านเขา้ชมบา้นโบราณสไตลทิ์วดอร์ ที�มีอายุกวา่ 800 ปี ตั�งตระหง่านอยูใ่นเมืองเก่า และไดรั้บการอนุรักษไ์ด้



 
 

อย่างสมบูรณ์ยิ�ง นอกจากนี� ยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงขา้วของเครื�องใช้ยอ้นยุคในสมยันั�น ท่านจะไดส้ัมผสั

ความรุ่งเรืองในยคุทิวดอร์ ยอ้นไปกวา่ 800 ปี นอกจากนี�ยงันาํท่านชมสวนองักฤษที�จดัแสดงไวใ้นบา้นแห่งนี�  ได้

เวลานาํท่านเดินเล่นเที�ยวชมเมืองเก่า นาํท่านแวะถ่ายรูปกบักาํแพงเมืองเซาทแ์ฮมพตนั และ ตึกรามบา้นช่องอนัมี

สไตลโ์ดดเด่นของเมืองเซาทแ์ฮมพตนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเซาทแ์ฮมพตนั เพื�อเช็คอินลงเรือสําราญ Royal Caribbean Anthem of the 

Seas! เป็นเรือสําราญระดบั Quantum ของ Royal Caribbean International ขนาดระวางเรือ 168,000 ตนั จุ

ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 4,000 คน และ ยงัมี North Star ที�เป็นเสมือนแขนยื�นออก ทาํให้ผูโ้ดยสารสามารถมองววิ และ

เสมือนเดินอยูเ่หนือผนืนํ�า 

 
 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 

วนัที�สาม Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 



 
 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ�า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี�  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 วนันี�จะมีการจดังานเลี�ยง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเลี�ยงในคํ�าคืนนี�   

 (ทางเรือจะมีการแจง้ล่วงหนา้ หากมีการจดังานกาล่าดินเนอร์) 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

 

วนัที�สี�   วโีก (สเปน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวโีก ประเทศสเปน 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเก่าวีโก (Virgo Old Town) ซึ� งตั�งอยูบ่ริเวณปากอ่าวของท่าเรือเก่า อาคารบา้นเรือนยงัคงมี

กลิ�นอายของอารยธรรมโบราณเห็นได้จากตัวอาคารเก่าที�สร้างจากหินเกรนิตกาลิเซีย ซึ� งทาํให้เมืองนี� มี

บรรยากาศที�ต่างออกไปจากเมืองเก่าอื�นๆในสเปน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ซานตามาเรีย ที�สร้างขึ�นสมยั

ศตวรรษที� 19 จากนั�นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ Quiñones de León คฤหาสน์สมยัศตวรรษที� 17 ซึ� ง ณ ปัจจุบนั



 
 

เป็นสถานที�จดัแสดงงานศิลปะของศิลปินชาวกาลิเซีย สมยัศตวรรษที� 20 รวมถึงผลงานบางชิ�นที�จดัแสดงใน

พิพธิภณัฑป์ราโด ก็ไดมี้การจดัแสดงไวที้�นี�เช่นกนั  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ป้อมปราการคาสโตร (Castro Fortress) ป้อมปราการสร้างดว้ยหินเกรนิต และติดตั�งปืนใหญ่ ใน

สมยัศตวรรษที� 17 สร้างขึ� นเพื�อป้องกันการรุกรานจากกองทพัองักฤษ ในสมยัช่วงสงครามฟื� นฟูโปรตุเกส 

อยา่งไรก็ตามป้อมปราการแห่งนี�ไดถู้กใชง้านเพื�อป้องกนัการรุกรานจากหลายชาติ โดยเฉพาะองักฤษ ทั�งในช่วง

สงครามอ่าววีโก, สงครามสเปน รวมถึงสงครามคาบสมุทรของฝรั�งเศสอีกดว้ย นาํท่านชมป้อมปราการ และ 

สวนนํ� าพุภายในบริเวณนี�  ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ปอร์ตา เดอ โซล (Porta do sol) เพื�อถ่ายรูป กิโลเมตรที�ศูนย ์

“Kilometer zero” และเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งและ Walking Street ของเมืองวีโก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิ� ง และ เลือก

ซื�อของฝาก รวมถึงการเดินเล่นในถนนแห่งนี�  ซึ� งมีประติมากรรมใหไ้ดถ่้ายรูปมากมาย 
 

15.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีโก มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองลิสบอน 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 ท่านสามารถเลือกชมโชวห์ลงัอาหารคํ�า ไดต้ามอธัยาศยั หรือเลือกทาํกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือสาํราญ 

 



 
 
 

วนัที�ห้า  ลสิบอน (โปรตุเกส) - ซินทรา - พระราชวงัพน่ีา - ปราสาทเซ็นต์จอร์จ - เที�ยวเมืองลสิบอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมโรแมนติก ซึ� งถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม เป็นที�ตั�งของพระราชวงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัพีน่า, พระราชวงัหลวง, พระราชวงัมอนเซอราเต,้ และพระราชวงัควินตา้เดอรีกลัเลร่า นอกจากนี�

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงเคยเสด็จพระราชดาํเนินเยือนเมืองนี� เมื�อคราวเสด็จประพาส

ยุโรป สําหรับเมืองซินทราไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกดว้ย 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัพีน่า (Pena National Palace) พระราชวงัที�ตั�งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า โดย

พระราชวงัแห่งนี� ถือวา่เป็นหนึ�งในเจด็สิ�งมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนี� ไดก้ลายเป็น

หนึ� งในสถานที�ท่องเที�ยวที�มีผูเ้ข้าชมมากที�สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถูกใช้เป็นที�ประทบัของ

กษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื�น

กระเบื�องที�วา่กนัวา่สวยงามที�สุดในโปรตุเกส ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เมืองลิสบอน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม Castelo de S. Jorge หรือปราสาท São Jorge เป็นปราสาทประวติัศาสตร์ในเมืองหลวงของ

โปรตุเกสในลิสบอนซึ� งตั�งอยูใ่นเขต freguesia ของ Santa Maria Maior สร้างขึ�นอยา่งนอ้ย 8 ปีก่อนคริสตกาล 

ในขณะที�ป้อมปราการโดยรอบคาดวา่สร้างขึ�น 1 ปีก่อนคริสตกาล นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo 

Monastery) ที�สร้างขึ�นเพื�อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ� งไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลสําเร็จในปี 

ค.ศ.1498 โดยมหาวหิารแห่งนี� เป็นผลงานอนัเยี�ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้

เวลาก่อสร้างทั�งสิ�นถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ หอคอยเบเล็งและมหาวิหารเจอโรนิโมได้รับการรับรองจาก

องค์การยูเนสโกขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจ็ดสิ� งมหัศจรรยข์องประเทศ

โปรตุเกส  ไดเ้วลานาํท่านถ่ายรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางนํ� าเพื�อเป็นป้อมรักษาการณ์



 
 

ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเริ�มตน้ของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนัก

เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ�งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที�สวยงาม  

17.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

19.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือลิสบอน มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมือง ลนัซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 ท่านสามารถเลือกชมโชวห์ลงัอาหารคํ�า ไดต้ามอธัยาศยั หรือเลือกทาํกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือสาํราญ 

 
วนัที�หก  Cruising   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ�า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี�  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

 



 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

วนัที�เจ็ด  ลนัซาโรเต (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น.  เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลนัซาโรเต แห่งหมู่เกาะคะแนรี 

นาํท่านสัมผสัความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติทิมมานฟายา (Timanfaya National Park) 

อุทยานภูเขาไฟแห่งเกาะลนัซาโรเต หนึ�งใน 7 เกาะหลกัของหมู่เกาะคะแนรี ซึ� งเป็นขอ้พิสูจน์ถึงประวติัศาสตร์

ภูเขาไฟของลนัซาโรเต อุทยานนี� ครอบคลุมอาณาบริเวณ 31,500 ไร่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะ เหยียดยาว

ระหวา่ง Montanas del Fuego (เขาแห่งไฟ) กบัทะเล ภูมิประเทศและทศันียภาพอนัแปลกตาของหมู่ภูเขาไฟที�ดบั

แล้ว เสมือนเดินทางอยู่ในทุ่งพื�นผิวดวงจนัทร์ นาํท่านสัมผสักบัความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 

ทะเลสาบสีเขียว หรือ กรีน ลากูน (Green Lagoon) อนัมีสีเขียวสวนสะดุดตา หรือไม่วา่จะเป็น Moon Landscape 

รู้จกักนัในนาม ทุ่งแห่งพื�นผิวดวงจนัทร์ อนัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาของอุทยานแห่งนี�  จากนั�นนาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัหมู่บา้นสีขาว Yaiza ซึ� งบา้นทุกหลงัในพื�นที�แห่งนี�ทาดว้ยสีขาว คลา้ยกบัหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี� 

แต่ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนี� คือ บา้นสีขาวที�ตดักบัผนืแผน่ดินภูเขาไฟสีนํ�าตาลแดง แลดูแปลกตา 



 
 

  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ในการเดินสํารวจถํ�าลาวา (Cueva de los Verdes) โพรงถํ�าขนาดใหญ่ที�เกิดจากการ

ปะทุของภูเขาไฟไหลลงสู่ทอ้งทะเล ประกอบกบันํ� าทะเลหนุนทาํให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ยาวกวา่  7 กิโลเมตร 

แต่จุดที�ใหน้กัท่องเที�ยวสามารถเดินเขา้ไปชมไดน้ั�นยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ� งมีการจดัการทางเดินและส่องไฟ

ภายในโพรงถํ� าลาวา ให้ท่านได้สัมผสักบัความอศัจรรยท์างธรรมชาติที�ครั� งหนึ� งในชีวิตไดเ้ดินในโพรงลาวา 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเก่าอาร์เรซิเฟ (Arrecife) เมืองเก่าแห่งลนัซาโรเต เป็นเมืองที�อยู่ติด

ทะเลและมีบรรยากาศที�สวยงาม บา้นเรือนส่วนใหญ่ทาสีดว้ยสีขาว ตดักบัสีของทอ้งฟ้าและนํ� าทะเล ดูสวยงาม

ยิ�ง นอกจากนี�ยงัเป็นเมืองที� นาํท่านเที�ยวชมความสวยงามของตวัเมืองเก่าแห่งเกาะลนัซาโรเต 

16.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

18.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือลนัซาโรเต มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองลสัปัลมสั เดกรันกานาเรีย 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
  

วนัที�แปด   ลสัปัลมัส เดกรันกานาเรีย (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลสัปัลมสั เดกรันกานาเรีย แห่งหมูเ่กาะคะแนรี 



 
 

09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองเก่าของลสัปัลมสั หรือที�รู้จกัในนาม วีกูเอตา (Vegueta) เป็นเมืองเก่าที�ยงัคงความคลาสสิค

ในแบบโคโลเนียลสเปน หมู่อาคารบา้นเรือนที�สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสเปน นาํท่านเขา้ชม

ความงามของ วหิารซานตาอานา (Cathedral de Santa Ana) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิคตั�งอยูใ่นเมืองลสัปัลมสั หมู่

เกาะคะแนรี วิหารแห่งนี� เป็นที�ตั�งของสังฆมณฑลแห่งหมู่เกาะคะแนรี ตั�งอยู่ภายในยา่น Vegueta ถดัจาก Plaza 

Mayor แห่ง Santa Ana งานฉลองการอุทิศของวิหารมีการเฉลิมฉลองเป็นประจาํทุกปีในวนัที� 26 พฤศจิกายน 

และสันนิษฐานวา่โบสถ์แห่งนี�สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1500 ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมคาซา เด โคลอน (Casa de Colon) 

เป็นบา้นผูว้่าการคนแรกที�โคลมับสัไดม้าอาศยัในช่วงระวา่งการเดินทางสู่โลกใหม่ และไดชื้�อวา่เป็นบา้นหลงั

ใหญ่ที�สุดในสมยัศตวรรษที� 16 ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑที์�เก็บสะสมของมีค่าและประวติัศาสตร์ของหมู่เกาะ

คะแนรี และภายในบา้นนี� ยงัจดัแสดงรายละเอียดการเดินทางสํารวจโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์ โคลมับสัอีกดว้ย 

ไดเ้วลานาํท่านชม จตุัรัส พาซาร์ เดล พิลลา นูเอโว (Plaza del pilar Nuevo) บ่อนํ� าขนาดเล็กที�คนในสมยัก่อน

ตอ้งมาตกันํ�าจากที�แห่งนี� เพื�อใชใ้นการอุปโภคและบริโภค นาํท่านชมป้อมปราการ Castilo de Laluz ซึ� งเป็นป้อม

ปราการโบราณที�สร้างขึ�นในปี 1494 เพื�อใชป้้องกนัเมืองจากการรุกรานและการล่าอาณานิคม จวบจนถึงปี 1800  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเตรอร์ (Teror) เมืองเล็กๆแต่แฝงไปดว้ยเสน่ห์และความน่ารัก ตั�งอยูห่่างจากเมืองลสัปัลมสั 

เพียง 25 นาทีเท่านั�น เป็นเมืองที�มีการสร้างบา้นดว้ยไมย้อ้นไปสมยัศตวรรษที� 15 และนอกจากนี� ยงัเป็นเมืองที�

เรียกไดว้า่ หวัใจสีเขียวแห่งเกาะกรันกานาเรีย และเมืองนี�ยงัเป็นเมืองแห่งเส้นทางแสวงบุญของเหล่าชาวคริสตที์�

นบัถือพระแม่มารี (Virgin Mary) นาํท่านเที�ยวชมความสวยงามและความคลาสสิคของเมืองเตรอร์ ไดเ้วลานาํ

ท่านกลบัสู่เมืองลสัปัลมสั จากนั�นนาํท่านสู่ยา่นทริอานา (Triana) ซึ� งเป็นยา่นธุรกิจและยา่นการคา้ รวมถึงชอ้ป

ปิ� งสตรีทของลสัปัลมสั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเลือกซื�อของที�ระลึก และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 



 
 

 
 

16.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

18.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือลสัปัลมสั มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองเตเนรีเฟ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที�เก้า   เตเนรีเฟ (หมู่เกาะคะแนรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเตเนรีเฟ แห่งหมู่เกาะคะแนรี 

 นาํท่านเดินทางสู่สยามปาร์ค (Siam Park) เป็นสวนนํ�าของโลโรปาร์เกในเกาะเตเนรีเฟ หมู่เกาะคะแนรี  ตั�งอยูบ่น

ถนน TF1 ในโกสตาอาเดเฆ เนื�อที� 18.5 เฮกตาร์ (46 เอเคอร์) สยามปาร์คเป็นสวนนํ� าที�จดัรูปแบบตามแก่นเรื�อง

ความเป็นสยาม และไดรั้บการอา้งวา่เป็นสถานที�เล่นทางนํ� าที�น่าสนใจที�สุดของยุโรป และสมเด็จพระขนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ไดโ้ดยเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด สวนนํ� าสยามปาร์คแห่งนี� เมื�อปี 

2551 และไดรั้บการบนัทึกวา่ เป็นสิ�งปลูกสร้างสไตล์ไทยนอกภูมิภาคเอเซียที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีการสร้าง

คลื�นเทียมที�มีความสูงมากที�สุดในโลกราว 3 เมตร, อีกทั�งยงัมีรูปปั� นมงักรที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป หรือจะเล่นนํ�าในสวนนํ�าไดต้ามอธัยาศยั 

 



 
 

 

 

กลางวนั อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสวนนํ�า โดยทางทวัร์คืนเงินใหท้่านละ 30 ยโูร  

 (อาหารไทยมีบริการแบบอาหารจานเดียว) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอลาเรีย (Candelaria) เป็นเมืองสวยริมทะเล และเป็นอีกอีกหนึ� งเมืองในเส้นทาง

แสวงบุญของชาวคริสต ์เนื�องจากเป็นที�ตั�งของโบสถ์แห่งแม่พระแห่งแคนเดอลาเรีย  (The Basilica of Our lady 

of Candelaria) นาํท่านเขา้ชมภายในโบสถ์ ไดเ้วลานาํท่านชมประติมากรรมรูปปั� น Nine Los Menceyes หรือรูป

ปั� นกษตัริย์ 9 พระองค์ที�เคยปกครองเกาะเตเนรีเฟ ก่อนการเข้ามาล่าอาณานิคมของสเปนในปี 1496 โดย

อาณาจกัรแห่งนี� ไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 9 อาณาจกัร จากนั�นนาํท่านเดินเที�ยวชมเมืองเก่าแคนเดอลาเรีย 

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

 
 

15.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเตเนรีเฟ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ เมืองมาเดรา 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

  
 

 



 
 

วนัที�สิบ   มาเดรา (ฟุงซาล) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น.  เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ทา่เรือเมืองฟุงซาล หรือ มาเดรา  

  นาํท่านขึ�นเคเบิ�ลคาร์เพื�อเขา้ชมพระราชวงั Jardim Tropical Monte หรือ Monte Palace ตั�งอยู่บนยอดเขาที�

สามารถมองเห็นอ่าวฟุงซาล ซึ� งการนั�งกระเชา้ขึ�นไปนี�ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์และเห็นววิเมืองฟุงซาลจาก

มุมสูง สําหรับพระราชวงัแห่งนี� มีจุดเด่นคือการจดัตกแต่งสวนที�สวยงามและมีพนัธ์ุไม้จากหลายสายพนัธ์ุ 

ปัจจุบนัวงันี�ไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑที์�จดัแสดงอญัมณีและหินแร่ธาตุมีค่า รวมถึงงานประติมากรรมต่างๆ ไดเ้วลา

นาํท่านเดินเล่นในสวนพฤกษศาสตร์ (Jardim Botanico) เรียกได้ว่าเป็นสวนสวยที�อยู่บนเนินเขา สามารถ

มองเห็นววิทิวทศัน์ของอ่าวฟุงซาล และเมืองฟุงซาล ภายในสวนแห่งนี�นอกจากจะมีไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุแลว้ 

ยงัมีการทาํทะเลสาบและนํ� าพุ ประติมากรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมแบบตะวนัออกอีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านขึ�นเคเบิ�ลคาร์กลบัสู่เบื�องล่าง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเชตเมืองเก่ายา่น โซนา เวลฆา (Zona Velha) ซึ� งเป็นย่านเมืองเก่าแก่ที�สุดแห่งฟุงซาล อาคาร

บา้นเรือนแบบดั�งเดิมยงัไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลอยา่งดียิ�ง จากนั�นนาํท่านเขา้ชมวิหารแห่งฟุงซาล (Cathedral 

of Funchal) ซึ� งเป็นวิหารสไตล์โกธิค แต่ผสมผสานอารยธรรมของแขกมวัร์เช่นกนั วิหารแห่งนี� สร้างขึ�นในปี 

1514 นับเป็นวิหารเก่าแก่แห่งเมืองฟุงซาลที�สะท้อนให้เห็นถึงยุคการล่าอาณานิคมและความรุ่งเรืองของ

โปรตุเกสในสมยัก่อน 

14.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

16.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมาเดรา มุ่งหนา้สู่เมืองลาโกรูญา 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 



 
 

วนัที�สิบเอด็   Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ�า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี�  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วนัที�สิบสอง    ลาโกรูญา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

  อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 

11.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลาโกรูญา  



 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.30 น. นาํท่านเที�ยวชมเมืองลาโกรูญา ซึ� งเป็นเมืองตั�งอยู่ที�แหลมทางตะวนัตกเฉียงเหนือของแควน้กาลิเซีย (Galicia) 

เป็นเมืองที�น่าคน้หาและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีตาํนานกล่าวว่าเฮอร์คิวลีสคือผูส้ร้างเมืองนี�

จากนั�นชาวโรมนั เซลต์ และมวัร์ไดม้าตั�งรกรากที�นี� และกองเรืออาร์มาดาแห่งสเปนเดินทางมาจากท่าเรือในปี

ค.ศ. 1588 ยา่นเมืองเก่าของเมืองนี�โดดเด่นดว้ยอาคาร บา้นเรือนในศิลปะสไตลโ์รมาเนสกแ์ละบาโรก นาํท่านชม

เฮอร์คิวลีส ทาวเวอร์ (Hercules Tower) หรือ ประภาคารเฮอร์คิวลีส ประภาคารโรมนัโบราณที�เก่าแก่ที�สุดและ

ยงัคงสภาพได้สมบุรณ์ที�สุดซึ� งตั� งตระหง่านอยู่ปลายแหลมของแควน้กาลิเซีย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ� น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2009 ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมปราสาทเซนตแ์อนทอน (Castle of San Anton) ป้อม

ปราการในสมยัศตวรรษที� 16 ที�ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ซึ� งคาดวา่ป้อมแห่งนี� ไดถู้กสร้าง

ขึ�นหลงัจากการเขา้มาของกองเรืออาร์มาดาของสเปน นาํท่านยอ้นรอยอดีตเมืองหน้าด่านอีกแห่งของสเปน 

จากนั�นนาํท่านเที�ยวชมเมืองเก่า นาํท่านสู่ จตุรัสมาเรีย ปิตา (Plaza de Maria Pita) ซึ� งเป็นจตุรัสขนาดใหญ่และ

อยูติ่ดกบัศาลาวา่การสภาเทศบาลของลาโกรูญา (Concello da Coruna) นาํท่านชมโบสถ์ซานติอาโก (Santiago 

Church) และโบสถ์วิทยาลยัซานตามาเรียเดลคมัโป (Santa Maria del Campo Collegiate Church) ซึ� งตั�งอยู่

บริเวณจตุรัสแห่งนี�  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น พร้อมเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 
 

 

 

 



 
 

17.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 

19.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองลาโกรูญา มุ่งหนา้สู่เมืองเซาทแ์ฮมพตนั 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที�สิบสาม   Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั�งเล่นใน           

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นช้อปปิ� งที�ร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่าน

สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ�า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตี�  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 

 

 



 
 

วนัที�สิบสี�  เซาท์แฮมพตัน – วงัเบลนิม  – ช้อปปิ� งเอาท์เลท็  – ลอนดอน   
 

05.30 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเซาทแ์ฮมพตนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. นาํท่านรับกระเป๋าสัมภาระ พร้อมเช็คเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ 

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองออกซฟอร์ดเชอร์เพื�อเขา้ชมวงัเบลนิม หรือ คฤหาสน์เบลนิม เป็นคฤหาสน์ที�สร้างอยา่งวงั

ตั�งอยูที่�เมืองเล็กๆ ชื�อวูด้สต็อคในมลฑลออกซฟอร์ดเชอร์ในองักฤษ สร้างโดยซาราห์ เชอร์ชิล ผูเ้ป็นภรรยาของ

จอห์น เชอร์ชิล ดยุกแห่งมาร์ลบะระ และเป็นพระสหายสนิทของสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ ระหว่างปี ค.ศ. 

1705 ถึง ค.ศ. 1722 วงัเบลนิมเป็นสถาปัตยกรรมแบบวงั โดยมี เซอร์จอห์น แวนบรูห์เป็นสถาปนิก วงัเบลนิม

เป็นคฤหาสน์ที�มิไดเ้ป็นของราชวงศ ์แต่ใชค้าํนาํหนา้วา่ “วงั” ซึ� งเป็นแห่งเดียวในองักฤษเพราะความยิ�งใหญ่  

    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เอาทเ์ล็ทบิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) ที�สุดของการช็อปปิ� ง ดว้ยร้านคา้แฟชั�นและไลฟ์

สไตล์มากกว่า 130 ร้าน บิสเตอร์วิลเลจตั�งอยู่ ณ ชานเมืองอ็อกฟอร์ดไชร์ (Oxfordshire) นกัช้อปสามารถรับ

ส่วนลดสูงสุดถึง 60% สําหรับแบรนด์แฟชั�นชั�นนาํ ตั�งแต่ Alexander McQueen, Armani, Bally, Coach, Fendi, 

Givenchy, Marc Jacobs, Mulberry, Oscar de la Renta, Paul Smith, Saint Laurent Paris, Stella McCartney, 

Tod’s, Valentino และอื�น ๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวคิ (LHR) 

21.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที�ยวบิน BR068 

   (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารคํ�า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบิน 
 

 

วนัที�สิบห้า  กรุงเทพมหานคร 
 

15.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดนิทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนตกิ คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

10-24 ก.ย. 2565 / 22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 

อตัราค่าบริการ กนัยายน - ตุลาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ Inside Virtual Balcony) ท่านละ (ม ี5 ห้องเท่านั�น) 169,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล (Balcony Sea View) (ม ี10 ห้องเท่านั�น)  

พกัคู่ อพัเกรด เพิ�มเงินท่านละ 

พกัเดี�ยว อพัเกรด เพิ�มเงินท่านละ 

 

13,000 

26,000 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ (Based หอ้ง Inside + พกัเดี�ยวโรงแรม)  48,000 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   165,900 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  159,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ (ราคายืนยนัไดก้ต่็อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 85,000-120,000 

ไม่เอาค่าตั�วเครื�องบินชั�นนกัท่องเที�ยว หกัค่าใชจ่้ายคืน 30,000 

มีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัค่าใชจ่้ายคืน 3,000 

วีซ่าองักฤษ (ไม่รวมในโปรแกรม) เสียค่าใชจ่้ายในการทาํวีซ่าท่องเที�ยว 6 เดือน 6,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ที�สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที�  12 มีนาคม 2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที�ยวล่องเรือสาํราญ (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , คา่ที�พกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 



 
 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ หากท่านมีวซ่ีาแลว้หกัคืนให ้3,000 บาท 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 คา่วซ่ีาองักฤษ (ซึ� งลูกคา้ตอ้งไปสแกนลายนิ�วมือที�ศูนยย์ื�นคาํร้อง) ท่านละ 6,500 บาท 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที�สายการบินมีขอ้กาํหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 

 ค่าที�พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื�อกลบัถึงเมืองไทย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

เอกสารในการยื�นขอวซ่ีา ทั�งวซ่ีาเชงเก้น และ วซ่ีาองักฤษ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  

เนื�องจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 5 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ 

* ยกเลกิ ก่อนวันที� 30 เมษายน 2565 ไม่มีค่าใช้จ่าย คืนมัดจําเต็มจํานวน 

* ยกเลิก 1 พ.ค. 2565 - 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มีการทาํวซ่ีาแลว้) 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% + ค่าวซ่ีา (ถา้มีการทาํวซ่ีาแลว้) 

* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 75% + ค่าวซ่ีา (ถา้มีการทาํวซ่ีาแลว้) 

* ยกเลิก 01-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน + ค่าวซ่ีา (ถา้มีการทาํวซ่ีาแลว้)  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 60 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 



 
 

 การท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�

ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  การใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระมาแลว้  หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�งเพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�น

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 
 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วน

ที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ� าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 
 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง 

15 วนั องักฤษ มาเดรา หมู่เกาะคะแนรี 
(สวรรค์ของนักเดนิทาง กบัสุดยอดเกาะในมหาสมุทรแอตแลนตกิ คะแนรี ไอแลนด์ และ มาเดรา) 

Royal Caribbean… Anthem of the SEAs! 

ลอนดอน - เซาท์แฮมพตนั – วโีก (สเปน) – ลสิบอน (โปรตุเกส) – ลนัซาโรเต (หมู่เกาะคะแนรี) 

  ลสัปัลมัสเดกรันกานาเรีย – เตเนรีเฟ – หมู่เกาะมาเดรา (ฟุงซาล) – ลาโกรูญา – ลอนดอน  

(ไร้กงัวล.....ยกเลกิเดนิทางก่อน 30 เมษายน 2565 ... คืนมัดจาํเตม็จาํนวน!!!) 
 

ราคา 169,900 บาท    10-24 ก.ย. 2565    22 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 
 

ลาํดบั

ที� 

ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัทมื์อถือ 

หอ้งพกั 

(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานฑูตที�ท่านเคย

สแกนลายนิ�วมือใน

การยื�น 

วซ่ีาเชงเกน้ (กรุณา

ระบุ) 
(หลงัวนัที� 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วย เนื�องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื�นวซ่ีา) 
 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 


