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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุแมดรดิ (สเปน) เสาร ์

06.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์

แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่

รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีที่

เกดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาด

เทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธ

การเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยัง

จดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คืนเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวร์

จะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ โดยเทีย่วบนิที ่EK375  

13.15 น. ถงึสนามบนินครดไูบ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

14.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่EK143 

19.50 น. คณะถงึสนามบนิ Barajas International กรุงแมดรดิ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร รถโคช้รอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 น าคณะเขา้พัก PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.hotelpuertamerica.

com  

วนัที ่2 เทีย่วแมดรดิ - พระราชวงัหลวง - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ปเูอตา้ เดล ซอล - 

ปลาซา มายอร ์- หา้ง El Corte Ingles 

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเทีย่วกรุงแมดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปนเกา่แกนั่บพันปี ตัง้อยูใ่จกลาง

แหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก เขา้ชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานา

เรส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังอืน่ๆในทวปียโุรป จากแนวความคดิ

เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลูฟว์ในฝร่ังเศส 

พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยหนิทัง้หลังในปีค.ศ.1738 ในสไตลบ์าร็อก โดย

การผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 

มากมายถงึ 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นทีเ่ก็บ

ภาพเขียนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนั้น รวมทัง้สิง่ของมีค่าต่างๆ อาท ิพัด

โบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ ฯลฯ แลว้ชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่น
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พันธุไ์มท้กุฤดกูาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ใกลก้นัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza 

de Espana) ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน ทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อน

กโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าเทีย่วชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี 

ใชเ้ป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมอืงและอาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอื 

ทีท่ าการไปรษณีย ์ผ่านประตูชยัอาคาล่า (Puerta de Alcala) ทีส่รา้งถวายพระเจา้

ชารล์สท์ี ่3 น าคณะเขา้สูป่ลาซา มายอร ์(Plaza Mayor) จัตุรัสส าคัญของกรุงมาดรดิ 

อาคารเกา่แกส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมศตวรรษที ่17 และอดตีทีท่ าการเมอืง ตดิกัน

เป็นตลาดซันมเีกล (San Miquel) ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนคนเดนิ เต็มไปดว้ยรา้น

กาแฟน่ารัก เขา้สู่ปูเอตา้ เดล ซอล หรือประตูพระอาทติย์ จัตุรัสใจกลางเมอืง ซึง่

นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแลว้  (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็น

ศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของ

เมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles 

ชมอนุสาวรยีห์มกีับตน้มาโดรนา สัญลักษณ์ของเมอืง จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเทีย่ว

ยา่น Walking Street ตามอธัยาศัย 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร the oldest restaurant in the world Local 

 น าคณะเขา้พัก PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.hotelpuertamerica.

com  

วนัที ่3 แมดรดิ - โตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- อลัคาซาร ์- กรานาดา้ จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเลโด ้อดตีเมอืงหลวงเกา่ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ศูนยก์ลาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 

วัฒนธรรม ครสิเตยีน, อสิลามและฮบีร ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเบือ้งล่างลอ้มรอบ

ไปดว้ยแมน่ ้าตาโฆเหมาะแกก่ารป้องกันการรกุรานจากขา้ศกึ เริม่ตน้การเทีย่วชมเมอืง

จากหนา้สถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร์ ทีรู่ปทรงทางสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกตา ขา้ม

สะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนนิเขาทา่นจะเห็นกสัตโีย เด 

ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ทีช่าวโรมันสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง 

แลว้เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ โดยผา่นประตเูมอืงปเูอรต์า เด บซิากรา หนึง่ในประตูเมอืงทีม่ี

ความส าคัญที่สุด ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะไดช้ื่นชมกับความแตกต่างของ

สถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มเูดฆาร,์ โกธคิและเรอเนสซองส ์เมือ่ท่านมาเยอืนโตเล

โดแ้ลว้ตอ้งแวะชมคือ มหาวหิารแห่งโตเลโด ้สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่ย ิง่ใหญ่

(74 ก.ม.) 
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สวยงามแห่งหนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน เดมิมุสลมิใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาได ้

ก่อสรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอ

คลาสสคิ จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมือง

ศาสนาของสเปน ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและ

ภาพสลักหนิอ่อน อกีดา้นหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิก

ระดับสดุยอดในสมยัศตวรรษที ่16 ไดรั้บการบรูณะและเป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุัน แลว้

มเีวลาใหท้่านหาซือ้ของทีร่ะลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จั้กกันดมีชี ือ่เสยีง

ของนครโตเลโดค้ือดาบและมีดเหล็กกลา้  แบบเคลือบด าฝังเงินทองและ

ลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมงีานเซรามคิทุกประเภทใหท้่านไดส้ะสมเป็นของประดับ

บา้นอกีดว้ย  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชมววิ เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโดท้ัง้เมือง ซึง่เป็น

ทวิทัศน์ทีจ่ติรกรชือ่ดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ไดจ้ าลองลงในแผ่นภาพที่

งดงามยิง่กวา่ของจรงิ  

 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรานาดา้อดตีเมอืงหลวงของพวกมัวร ์เมอืงทีม่คีวามเจรญิสงูสดุ

ทัง้ทางวัตถแุละศลิปะทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตัวของพวกมวัรแ์ละชาวยวิ 

( 366ก.ม.) 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าคณะเขา้พัก BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.barcelo.com 

วนัที ่4 กรานาดา้ - พระราชวงัอะลมับรา - กอรโ์ดบา้ องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสู่พระราชวังอะลัมบรา สิง่มหัศจรรยข์องโลกทีไ่ม่มอีันดับอย่างเป็นทางการ 

ความสุดยอดแห่งจนิตนาการและความสามารถทางศลิปะของมัวร ์ตัง้อยู่บรเิวณสัน

เขาบนเนินเขยีวขจี ไม่มีค าบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวจิติรพสิดารและความ

ประณีตสมดุลอันน่าทึง่นี้ได ้พระราชวังแห่งนี้มไิดย้ ิง่ใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการ

ไปดว้ยฝีมอือันประณีตจากชา่งฝีมอืในยุคกอ่นทีไ่ดส้รา้งสรรคก์ารตกแต่งอยา่งวจิติร 

น าคณะเขา้ชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปดว้ยลวดลายแกะสลัก

บนเพดานไม ้ลายเครอืเถาบนปนูปัน้ทีป่ระดับผนัง ลายลดาวัลย ์และลายลกูไมฉ้ลุบน

เรยีวโคง้ของเสาหนิออ่น ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกับจ าลองสวนสวรรคม์าไวบ้นดนิ 

ลานดอกเมอรเ์ทลิ ขนาบดว้ยแนวพุม่ดอกเมอรเ์ทลิ, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส 

หอ้งส าหรับเขา้เฝ้ากษัตรยิแ์ละสดุปลายทางใตเ้ป็นลานสงิโตสรา้งขึน้รอบน ้าพโุบราณ

ขนาดใหญ่ หอ้งพักทีเ่คยตอ้นรับนักเขยีนชือ่ดัง วอชงิตัน เออรว์งิ ในปี 1829 ทีเ่คย
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พ านักในพระราชวังแห่งนี้นานถงึ 3 เดือนและจุดสุดทา้ยที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ

พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของสุลต่าน ความงดงามของ

อทุยานสวนอันร่มรืน่และเขยีวขจ ีประดับดว้ยน ้าพุและสระน ้าสมกับความหมายทีว่่า

อทุยานสถาปนกิ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ออกเดนิทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใตใ้นแควน้อันดาลูเซยี แควน้แห่งเกษตร 

กรรมทีม่บีทบาทส าคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สรา้งผลผลติ อาท ิน ้ามันมะกอก 

พชืไร ่องุน่ ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภมูภิาคทีอ่บอุน่เนื่องจากอากาศดตีลอด

ปี เพราะอยูต่ดิกบัมหาสมทุรและทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน โดยมเีมอืงกอรโ์ดบา ทีไ่ดช้ ือ่

วา่เป็นเพชรเม็ดเอกแหง่แควน้อนัดาลเูซยี เมอืงทีนั่กประวัตศิาสตรส์ากลมกัคุน้ในนาม

อาณาจักรกาหลบิของชาวมุสลมิ ว่ากันว่าในยุคศรสิต์ศตวรรษที่ 10 เมอืงนี้มคีวาม

ยิง่ใหญม่าก โดยถอืเป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองของโลก รองจากอาณาจักรคอนสแตนติ

โนเปิล เป็นเมอืงในระบบกาหลบิที่มคีวามเจรญิรุ่งเรืองที่สุดของยุโรป มกีารสรา้ง

มหาวทิยาลัย เนน้การเรยีนรูด้า้นวรรณกรรมและวทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์

(201 ก.ม.) 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะเขา้พัก HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.eurostarspalace.co

m 

วนัที ่5 กอรโ์ดบา้ - เมซกติา้ - เซบยีา - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ระบ าฟลามงิโก ้ พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต ้โรมาโน) ทอดตัวขา้มแม่น ้า

กวาดัลกบีรี ์แลว้พาเขา้ชมมสัยดิหลวงเมซกตีา้ สเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญข่องบรรดากาหลิ

บแห่งอูมัยยาด หากจะเปรยีบเทยีบความใหญ่โตคงจะไมส่รา้งความประหลาดใจแต ่

ณ ทีแ่ห่งนี้คอืบทสรุปของการปลูกฝังครสิตศ์าสนาลงบนอาณาเขตอันยิง่ใหญ่ของ

มสุลมิเดมิ ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นศลิปะการสรา้งโบสถข์องชาวครสิตอ์นัยิง่ใหญ ่และศลิปะ

หลายแบบถูกบรรจงเตมิแต่งใหส้มบูรณ์ จงึเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความ

หฤหรรษ์อย่างลึกซึง้แห่งงานศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ใน

ขณะเดยีวกนัศลิปะแบบมสุลมิซึง่ก็คอื มหีรั์บ ซึง่ถอืเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอก

บนกระเบือ้งเซรามคิของศลิปินชาวมวัรแ์ท ้ๆ  ไดรั้บการอนุรักษ์เก็บรักษาใหท้รง คณุคา่

ความงาม จนแทบจะหาชมไมไ่ดอ้กีแลว้บนโลกใบนี ้

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

บา่ย ออกเดนิทางสู่เมอืงเซวลิล์หรอืเซบยีา เมอืงใหญ่อันดับ 4 ของสเปนและเป็นเมอืง

หลวงของแควน้อนัดาลเูซยี เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจพีืน้ทีโ่ล่ง สวนสาธารณะ 

(140 ก.ม.)  
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และสวนดอกไม ้เมอืงในฝันส าหรับผูต้อ้งการสมัผัสชวีติราตรอีนัเรา่รอ้น น าทา่นไปชม

สิง่ก่อสรา้งที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 

(Plaza de Espana) อาคารรูปครึง่วงกลมเรยีงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโคง้ประตูมี

ตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่น

งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตคิ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมและเพลดิเพลนิกบั

ดนตรแีละระบ าฟลามงิโก อนัเรา่รอ้นสไตลอ์นัดาลเูซยี 

Local 

 น าคณะเขา้พัก BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.barcelo.com 

วนัที ่6 เซบญีา - มหาวหิารแหง่เซบยีา - หอคอยฆรีลัดา้ - ลสิบอน  พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเขา้ชมวหิารแห่งเมอืงเซบยีา (Seville) มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจาก

มหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ทีสุ่ดในสเปน 

สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างงามวจิติร สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของ

สุเหร่าเดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพย์

สมบตัลิ ้าคา่ มทีัง้ภาพ เขยีน, เครือ่งใชใ้นพธิขีองศาสนา ทีท่ ามาจากทองค าและเงนิ 

ลว้นแต่ประเมนิค่ามไิด ้อกีทัง้ยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอกีดว้ย จากนัน้ขึน้ชม

หอคอยฆีรัลดา ตกึทรงรูปสี่เหลี่ยม ผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านที่

สุขภาพไม่เอือ้อ านวย) ตดิกันกับมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพื่อใชใ้นพธิีช าระ

ร่างกายของอสิลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งม ีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่

ยังคงมคีราบเงาความบรรเจดิ และความคดิสรา้ง สรรคข์องชาวมัวร ์ในอดตีเคยเป็น

พระราชวังของกษัตรยิส์เปนมากอ่น 

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิทางขา้มพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสทีเ่มอืงฟารู (Faro) เป็นเมอืงหลวง

ของเขตแอลการฟ์ (Algarve) มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 40,000 คน เมอืงนี้มี

ความส าคัญขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงทีพ่ านักของผู ้

ด ารงต าแหน่งบชิอป เมอืงฟารคูรอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ รโิอฟอรโ์ม

ซา (Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองนกหลากหลายสายพันธุ ์ที่

อพยพมาในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร้่วง จนเขา้สู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของ

โปรตเุกสตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตอนใตบ้นคาบสมทุรไอบเีรยี 

(459 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะเขา้พัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรอืเทยีบเท่าใน www.viphotels.com  

http://www.viphotels.com/
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ระดับเดยีวกนั 

วนัที ่7 ลสิบอน - มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ม - แวะรา้นขนมชือ่ดงั - แหลม

โรกา้ - ซนิทรา้ 

ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เทีย่วชมกรุงลสิบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ผสม 

ผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธคิและมวัรอ์ยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นทีพ่ านักอยา่งเป็น

ทางการของประธานาธบิด ีชมมหาวหิารเจอโรนโิม ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาส

โก ดากามา และการเดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอัน

เยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 70 ปีจงึเสร็จสมบรูณ์และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้่าเป็น 

World Heritage Site ภายในประกอบไปดว้ย อาคารส าคัญต่างๆ แลว้ไปชม

หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแล

การเดนิเรอืเขา้ออก และเป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจและคน้พบโลก

ของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ

สถาปัตยกรรมมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม บนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคัฟเวอรี ่สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี ่เดอะ

เนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือส ารวจรอบโลก เชญิท่านลองชมิขนมทาร์ต

คัสตารด์ (Nata de Pasteis) ในรา้นขนมเกา่แกท่ีใ่หบ้รกิารมากว่ารอ้ยปี แวะชมิขนม

โปรตุเกสตน้ต ารับของขนมไทย อาท ิทองหยอด, ฝอยทองที่มีตน้ต ารับแทอ้ยู่ที่

โปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพรใ่นกรงุศรอียธุยา โดยทา่นทา้วทองกบีมา้ 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย ออกเดนิทางเลาะเลยีบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิผ่านเมอืงเล็กๆ น่ารักแถบชาน

เมอืงลสิบอน สูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่อง 

เทีย่ว และยังเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังทีส่วยงาม ทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนส

โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย เป็นเมอืงตากอากาศทีเ่ต็มไปดว้ยความสวยงาม ไมด้อก 

และแนวตน้ปาลม์ และคลาสสคิดว้ยรสีอรท์ ตากอากาศสพีาสเทล แลว้น าท่านไปชม

แหลมโรกา้ (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสดุของยโุรป กอ่นกลับเขา้เมอืง อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นบนถนนคนเดนิ จัตุรัสใจกลางเมอืง ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ของเมอืงตาม

อธัยาศัย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าคณะเขา้พัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.melia.com 

http://www.melia.com/
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วนัที ่8 บารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจ์อูกิ - ถนนลาลมับรา - ชอ้ปป้ิงถนนกราเซยี เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.50 น. เดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิภายในประเทศ   

 คณะเดนิทางถงึเมอืงบาร์เซโลนา เมอืงซึง่ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นนครหลวงใน

เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองดว้ยธุรกจิท่าเรือและการคา้ อีกทัง้ยัง

ผสมผสานประวัตศิาสตรท์ีเ่กา่แก ่และความทันสมยัใหส้มกบัเป็นเมอืงโอลมิปิก เป็นที่

ชืน่ชอบของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน  
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เทีย่วชมเมอืง น าทา่นขึน้สูย่อดเขามอนตจ์อูกิ ชมความสวยงามของตัวเมอืงอกีทัง้ยัง

เป็นทีต่ัง้ของสถานทีจ่ัดงานกฬีาโอลมิปิกในปี 1992 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมบนถนนกราเซยี น าคณะเขา้สู่จัตุรัสกาตาลุนญา จุดเริม่ของยา่นถนนคนเดนิ 

Las Ramblas ถนนทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในบารเ์ซโลน่า มทีัง้สนิคา้นานาชนดิ, แผง

ดอกไม,้ ศลิปินเรแ่ละละครใบ ้เชือ้เชญิใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิชมอยา่งไมรู่เ้บือ่ ปลายสดุ

ของถนนเป็นอนุสาวรยีโ์คลัมบสั นักเดนิเรอืผูค้น้พบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะ เวสตอ์นิดสี 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะเขา้พัก HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUNYA**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.cataloniahotels.co

m  

วนัที ่9 ซติีอ้อฟเกาดี ้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี - สนาม

ฟุตบอลกมัป์น ู- เดนิทางไปสนามบนิ 

อาทติย ื

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอันยิง่ใหญ่ของเกาดี ้ที่ชาวบารเ์ซภาคภมูใิจจนมอีกี

ชือ่เรยีกหนึง่วา่ City of Gaudi ทา่นจะไดพ้บกบังานสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าคอื กาซา่ 

บตัโย ทีเ่กาดีอ้อกแบบใหก้บัเศรษฐสีิง่ทอในบารเ์ซโลนา อกีหนึง่แห่งทีน่่าชมคอื กา

ซา มลิา เกาดี ้ออกแบบใหก้ับนักธุรกจิผูม้ั่งคั่งในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมั่งคั่ง, 

ความคดิสรา้งสรรคซ์ ึง่ถอืเป็นแฟชัน่ในยุคนัน้ แลว้น าท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล 

(Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสุดรักสดุหวงทีเ่กาดีอุ้ทศิใหก้ับชาวเมอืง ออก แบบ

ตัง้แตปี่ค.ศ.1900-1914 น าชมสถานทีส่ดุทา้ยของเกาดีค้อื โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี 

งานกอ่สรา้งทีค่บืหนา้ไปแลว้กว่า 70% คาดการณ์แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032 

ดว้ยงบประมาณทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเพิม่เตมิจากนีไ้ปอกี 25 ลา้นเหรยีญยโูร เมือ่สรา้ง

เสร็จจะเป็นโบสถท์ีห่อคอยสงูทีสุ่ดในยุโรป 172.5 เมตร (ปัจจุบันหอคอยทีส่งูทีสุ่ด

อยู่ทีเ่มอืง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพเิศษในงานของเกาดีค้อื การรวบรวม

รูปทรงและพืน้ผวิต่างๆ ในธรรมชาตมิาใชแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของยอดเขา

 

http://www.cataloniahotels.com/
http://www.cataloniahotels.com/
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และความสงูของมองตเ์ซรร์าต 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าเขา้ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp 

Nou) ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรป ตัง้อยูใ่นเมอืงบาร์

เซโลน่า ซึง่เป็นเมอืงหลวงของแควา้นกาตาลูนย่า เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 

1957 เคยใชจั้ดการแขง่ขนัฟตุบอลโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าชมความยิง่ใหญ่ของทมี

บารเ์ซโลน่า ในสว่นทีจั่ดแสดงเป็นมวิเซยีม มหีอ้งถว้ยรางวัล, หอ้งจัดแสดงประวัติ

และเรือ่งราวของทมี, หอ้งผลงานของเมสซ ีทีร่วบรวมแมทชแ์ละการท าประตูอันน่า

ประทับใจ บางเรือ่งราวบอกผา่นดว้ยระบบมัลตมิเีดยี รวมถงึการชมแมทชก์ารแขง่ขัน

แบบพาโนรามา หอ้งแถลงขา่ว และหอ้งเก็บตัวของนักฟตุบอลชือ่ดังระดับโลก (ใน

กรณีวันเขา้ชมตรงกบัการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่เขา้ชม)  

 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Thai 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุ Barcelona เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

22.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่EK188 

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ จนัทร ์

07.45 น. ถงึนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 

18.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

8-17 กมุภาพนัธ ์2563 

105,000.- 95,000.- 89,500.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 

-17,000.- 
7-16 มนีาคม 2563 

14-23 มนีาคม 2563 

11-20 เมษายน 2563  112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 

-17,000.- 

9-18 พฤษภาคม 2563 

108,000.- 97,500.- 92,000.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 

-17,000.- 

20-29 มถินุายน 2563 

4-13 กรกฎาคม 2563 

8-17 สงิหาคม 2563 

19-28 กนัยายน 2563 
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 ตลุาคม 2563 109,000.- 98,000.- 93,000.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 

-17,000.- 

21-30 พฤศจกิายน 2563 
105,000.- 95,000.- 89,500. 22,000.- 18,000.- 

-25,000.- 

-17,000.- 5-14 ธนัวาคม 2563 

คา่ทัวรร์วม :      

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 ค่าเขา้ชม Toledo Cathedral / ค่าเขา้ชม Alhambra Palace / ค่าเขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่า

เขา้ชม Seville Cathedral / คา่เขา้ชม Madrid Palacio Real / คา่เขา้ชม Sagrada Famillia / คา่เขา้ชม Camp 

Nou 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรป

สว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ

(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สเปน (เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงนิ

เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจาก

กลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 

1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพักและคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหาร
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และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง 

ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันก่อนการ

เดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผู ้

ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้

อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

(ไมร่วมพเีรยีดชว่งเมษายน,ตลุาคม,และปีใหม ่แจง้เปลีย่นแปลงไมเ่กนิ 60 วนั)  

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ไม่

ตอ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 
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หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอ

วซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยู่

ในเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 

ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานฑูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกัน

ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไมแ่น่ใจว่าจะไดรั้บ

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่จากทางสถานฑตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกว่าการ

ยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป (ทัง้นี้นักท่องเทีย่วตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยืน่วซีา่ ในกรณีทีค่ณะไม่

สามารถออกเดนิทางได ้ทัง้นี้บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งองิหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับอัตราการจ่ายเงนิคนืค่าบรกิาร

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วตามประกาศของคณะกรรมการธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกเ์ป็นส าคัญ) 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบล่วงหนา้กอ่น 30 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจาก

กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 

อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันเพิม่เตมิแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ 

MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นื

เงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทาง

ดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะ

ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลนใ์นกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์50% ของสายการบนิเอมิ
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เรสตไ์ดเ้ทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ใน

การปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย 

หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่ว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 

เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการ

เดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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  คา่ทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิม่เตมิ 

ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า

ขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ  โหลดไดท้่านละ 

1 ใบเทา่นัน้  และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมง

ตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศสเปน ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศสเปนผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชัน้ 22  หอ้ง 2211  เลขที ่399  สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนอื  เขตวฒันา  กรงุเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม
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ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หา้มสแกน และหา้มใชรู้ปถ่ายเก่าที่เคยใชข้อวีซ่า

มาแลว้) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /ส าเนา

สตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะ

กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนัทีย่ืน่ค ารอ้ง

ขอวซี่า ควรเลือกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชี

หนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

ชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวี

ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใดก็

ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (านฑตูนัน้ๆของสถช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 าธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักค ่ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (อนไขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงื ่ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


