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Code: IE04-EUR-ESP PRT-107TK-MAY-OCT-72-PE0221 

 

10 วัน สเปน โปรตเุกส  

(เทีย่วหลากหลายเมอืงมรดกโลก/สองประเทศบนคาบสมทุรไอบเีรยี พรอ้มชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตทีเ่มอืงมาดรดิ) 

 

 

 

***โปรโมช ัน่สดุพเิศษ...สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ **** 

พฤษภาคม – ตลุาคม 2563 

 

เร ิม่ตน้ที ่... 72,900 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิหวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถแลว้)  

 

บารเ์ซโลนา่ – เพนสิโคลา่ – บาเลนเซยี – มาดรดิ - ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต – โทเลโด 

คอรโ์ดบา้ – เซบญีา่ – ชมระบ าฟลาเมนโก ้– เมอรดิา้ – เอโวรา – ลสิบอน 

 

30 พ.ค. - 8 ม.ิย. / 4-13 ก.ค./ 26 ก.ย.- 5 ต.ค./ 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. 

(***หากสถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหเ้ขา้ชมเนือ่งในวนัหยดุเทศกาล บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โปรแกรม) 
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รายละเอยีดเทีย่วบนิเดอืน พ.ค.-ก.ย. 

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK65 21.45 04.10+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) บารเ์ซโลน่า 

(BCN) 

TK1853 07.25 10.00 

วันทีเ่กา้ ลสิบอน (LIS) อสิตันบลู (IST) TK1760 15.45 22.20 

วันทีส่บิ อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 

รายละเอยีดเทีย่วบนิเดอืน ต.ค. 

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.20+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) บารเ์ซโลน่า 

(BCN) 

TK1853 07.25 10.00 

วันทีเ่กา้ ลสิบอน (LIS) อสิตันบลู (IST) TK1760 15.45 22.20 

วันทีส่บิ อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) (**เดอืน

ตลุาคมเดนิทางดว้ย TK69) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ 

มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี(***เวลาเทีย่วบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที)่ 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา  

04.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลูซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

07.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู่สนามบนิบารเ์ซโลนา (BCN) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร์

ไลนส์ บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.) 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรอื

ส าคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มี

สวนสาธารณะสิง่แวดลอ้มและการวางผังเมอืงทีผ่สมผสานกันอย่างลงตัว ชมผลงานกอ่สรา้งในศลิปะแบบ

อารต์นูโว ทีแ่สดงความงดงามอยา่งมชีวีติชวีาโดยฝีมอืของศลิปินผูย้ ิง่ใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี ้(Antonio 

Gaudi) ผูท้ีท่ าใหเ้มอืง บารเ์ซโลนา ไดรั้บฉายาวา่ “City of Gaudi” น าทา่นชมความงามของเมอืงบารเ์ซโล

นา เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสเปน น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกฬีาโอลมิปิค 1992 และชมทวิทัศน์

รอบตัวเมอืง บนยอดเขามองตจ์อูคิ (Mont Juic) จากนัน้น าทา่นผา่นชม อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอรโ์คลัมบัส นัก

เดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญ่ทีอ่อกเดนิทางจากบาร์เซโลนา ไปพบหมูเ่กาะแครบิเบยีนและทวปีอเมรกิาในปี คศ.1492 

จากนัน้น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของบารเ์ซโลนาแหล่งท่องเทีย่วอันเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง 1.2 

กโิลเมตรแต่มสีสีันเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิ

LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆอกีมากมาย (***รา้นคา้ในยโุรปสว่นมากจะปิดท า

การในวันอาทติย)์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั FIRA CONGRESS / OR FRONTAIR CONGRESS/ OR PORTA FIRA **** 

หรอืเทยีบเทา่ 

***หากเมอืงบาเซโลนาตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืง

ใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีส่าม บารเ์ซโลนา่ - เพนสิโคลา่ – บาเลนเซยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีส่งูใหญ่

ถงึ 170 เมตร ออกแบบกอ่สรา้งอยา่งสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึ

อัจฉรยิภาพของ อนัโตน ีเกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแห่งนี้ ตัง้อยู่บนถนน Carrer de Mallorca 

งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงาน ชิน้อืน่ของเกาดี ้ตรงสสีันอันเรยีบนิง่แบบโทนสธีรรมชาตใิหค้วามรูส้กึที่

สงบผ่อนคลายและเยอืกเย็น เพราะความทีเ่ป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์และยังคงรายละเอยีดไวอ้ย่างด ีดูจาก

ลวดลายสลักเสลาทีด่า้นนอกตัวโบสถแ์ละภายในแสดงใหเ้ห็นถงึแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมเป็น

งานชิน้สดุทา้ยทีเ่ขาอทุศิตนใหก้บัศาสนจักร ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้ยังคงด าเนนิการกอ่สรา้งและคาดว่าจะ

แลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2026 อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารแห่งนี้ ไดเ้วลาน า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพนสิโคลา่ (Peniscola) (ระยะทาง 230 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เมอืงทีถ่กูขนานนามวา่ “เมอืงแหง่ทะเล (City of the Sea)” ในอดตีนัน้ชาวคาเทจและชนพืน้เมอืงอืน่ๆมกัจะ
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ใชท้า่เรอืทีเ่มอืงแหง่นีเ้ดนิทางไปยงัเมอืงตา่งๆ ปัจจบุนัเมอืงแห่งนี้เป็นเมอืงท่องเทีย่วชายทะเลทีม่ชี ือ่เสยีง

อยา่งมากในแถบเมอืงคาสตยิอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทกุทา่นเขา้ชมปราสาทเพนสิโคลา่ (Peniscola Castle) ปราสาททีต่ัง้ตระหง่านอยูร่มิทะเลทีถู่กสรา้งโดย

อัศวนิเทมพลารใ์นสมัยศตวรรษที ่13 เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ัง้ในการสรา้งกองก าลังและป้องกันชาวมสุลมิบกุมายัง

คาบสมทุรไอบเีรยี อกีทัง้ยงัเคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิซท์ี ่13 ในศตวรรษที ่15 อกี

ดว้ย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนัีกท่องเที่ยวนิยมมาแวะเวียนมาชมววิและสถาปัตยกรรมของตัว

ปราสาท ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาเลนเซยี (Valencia) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของประเทศสเปน หนึง่ในเมอืงมรดกโลกของประเทศ

สเปน และยังเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงคอื สโมสรฟตุบอล บาเลนเซยี หรอืทีรู่จั้กกันในนาม 

ไอค้า้งคาว ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา เมอืงบาเลนเซยีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ 

อตุสาหกรรม วัฒนธรรม และการท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศสเปน น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับหอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หนึง่ในสบิสองประตูของก าแพงเมอืงโบราณเมอืงบา

เลนเซยี ซึง่ปัจจุบันเหลอืเพยีงสองประตูเท่านัน้ เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เอาไวด้ทีีสุ่ด 

และยังเป็นเสน้แบง่ระหว่างเขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ The City of Art and 

Science สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากในเมอืงบาเลนเซยี ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้าตเูรยี ออกแบบโดย 

Santiago Calatrava และ Felix Candela สองนักออกแบบชือ่ดังชาวสเปนและแคนาดาตามล าดับ สถานที่

แหง่นีม้ดีไีซนท์ีส่ะดดุตาและโมเดริน์รวมไปถงึยงัเป็นแหล่วงรวมววิัฒนาการทางดา้นศลิปะและวทิยาศาสตร ์

อกีทัง้ยงัมโีรงภาพยนตรI์MAXใหส้ าหรับผูช้ ืน่ชอบภาพยนตรไ์ดดู้อกีดว้ย นอกจากนี้บรรยากาศชว่งยามเย็น

ของสถานทีแ่หง่นีก้็เหมาะทีใ่ชเ้ป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจเป็นอยา่งมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมที ่SORCOTEL SOROLLA PALACE **** หรอืเทยีบเทา่ 

***หากเมอืงบาเลนเซยีตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืง

ใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีส่ ี ่ มาดรดิ (พกัคา้ง 2 คนื)  

***โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนัที ่4 และ 5 อาจสลับไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว*** 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 355 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงหลวง

ของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายคุ 

ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวง

ใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงวัลลาโด

ลดิ มาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ เพือ่เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ัง

แมน่ ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแหง่นีถ้กู

สรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติา

เลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บ

ภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ นาฬกิา หนังสอื 

เครื่องใช ้ อาวุธ น าท่านชมอุทยานหลวงที่มกีารเปลี่ยนพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชม

อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตัง้อยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ (กรณี

พระราชวังหลวงปิดใหเ้ขา้ชมเนื่องดว้ยสาเหตุใดๆ บรษัิทจะน าท่านถ่ายรูปภายนอก และคนืค่าเขา้ชมใหก้ับ

คณะแทน) ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี 

เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) 

ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3 จากนัน้น าท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดล

ซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นบัเป็นจดุนบักโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตร

ทีศ่นูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตัดของถนนสายส าคัญของ

เมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีห์มกีบัตน้มา

โดรนา สัญลักษณ์ของเมอืง มเีวลาใหท้่านอสิระและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (***รา้นคา้ในยุโรปสว่นมากจะ

ปิดท าการในวันอาทติย)์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั OCCIDENTAL MADRID ESTE / OR MELIA AVENIDA **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากเมอืงมาดรดิตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืง

ใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีห่า้ โทเลโด - Las Rozas Village Outlet – มาดรดิ 

***โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนัที ่4 และ 5 อาจสลับไดต้ามความเหมาะสม และการแจง้เปิดปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว*** 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี อดตีเมอืง

หลวงเกา่ของสเปนตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นเมอืงแหง่ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน 

ชือ่เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน อสิลามและฮบีร ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู

เบือ้งลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโค (Tajo) ซึง่เหมาะแกก่ารป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ น าท่านเทีย่วชม

เมอืง ขา้มสะพานแบบโรมันดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อัลกานตารา) บนเนนิเขาท่านจะเห็นกัสตโีย เด ซาน เซร์

บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ีช่าวโรมนัสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง น าทา่นสูเ่ขตเมอืงเกา่ ผา่นประตู

เมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ น าทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรม

อารบคิ มูเดฆาร์โกธคิ เรเนสซองส ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมความงามของ มหาวหิารโทเลโด (Toledo 
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Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่สวยงามแห่งหนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดมิ

ชาวมสุลมิใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก้่อสรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร ์บาร็อค 

และนีโอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอกี 300 ปีถัดมา ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิออ่น มมุดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมัยศตวรรษที ่

16 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูบรเิวณจดุชมววิเพือ่ชมทวิทัศนข์องเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นทวิทัศนท์ีจ่ติรกรชือ่ดัง

ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (ชมิเมนูขา้วผัดสเปน) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เอาท์

เลทขนาดใหญ่ใกลก้รุงมาดรดิ จุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมกว่ารอ้ยรา้นคา้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับ

สนิคา้แบรนดเ์นมสากลและทอ้งถิน่มากมาย อาทเิชน่ Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, 

Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, 

etc. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมาดรดิ (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั OCCIDENTAL MADRID ESTE / OR MELIA AVENIDA **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากเมอืงมาดรดิตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืง

ใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีห่ก คอรโ์ดบา - เซบญีา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงคอรโ์ดบา” (Cordoba) (ระยะทาง 397 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช.ม.) ครัง้

หนึง่เคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวรจ์ากอาหรับ เมอืงคอรโ์ดบาตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้ากัวดัลกเีบยี 

เป็นเมอืงศนูยก์ลางของวัฒนธรรมมสุลมิในประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงคอรโ์ดบาเป็น

เมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน เมอืงนี้เป็นเมอืงในระบบกาหลบิทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุของยโุรปใน

สมยัศตวรรษที1่0 มกีารสรา้งมหาวทิยาลัยเนน้การเรยีนรูด้า้นวรรณกรรม วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม มสัยดิ (สเุหรา่) เมซกตีา้ ทีม่ขีนาดใหญโ่ตและออกแบบอยา่งวจิติร ดว้ยการใชเ้สาหนิจ านวน

มากถงึ 850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศลิปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวรชิ ประดับดว้ย

เครือ่งกระเบือ้งเคลอืบ อฐิ และหนิฉลลุาย ทั่วทัง้อาคาร ดา้นในสดุของมัสยดิจะสรา้ง “มหีรับ” อันเป็นครือ่ง

หมายแสดงทศิทางของเมอืงเมกกะ ต่อมาเมือ่ชาวครสิตเ์ขา้มายดึครองเมอืงคอรโ์ดบา จงึไดม้กีารสรา้ง

โบสถข์ึน้บรเิวณกึง่กลางของมัสยดิ และสรา้งหอระฆังสงู 93 เมตร ขึน้ในบรเิวณสวนสม้และลานน ้าพุ (กรณี

เมซกตีา้ปิดใหเ้ขา้ชมเนื่องดว้ยสาเหตุใดๆ บรษัิทจะน าท่านถ่ายรูปภายนอก และคนืค่าเขา้ชมใหก้ับคณะ

แทน) ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเซบยีา่” Seville (ระยะทาง 142 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.

ม.) ซึง่ตัง้อยู่ในแควน้อันดาลูเซยี เป็นเมอืงทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ี
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สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลทีจ่ัดขึน้ในเมอืงเซบยี่าไดรั้บการกล่าวขานมากทีส่ดุ เนื่องจาก

เป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในแควน้อลัดาลซูยี เมอืงนีเ้คยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมัวรม์านานกว่า 

800 ปี จงึไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบแขกมวัรค์อ่นขา้งมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลาเมนโกอ้นัเลือ่งชือ่ของสเปน  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั TRH MOTILLA / or MELIA LEBREROS **** หรอืเทยีบเทา่ 

***หากเมอืงเซบญีา่ตดิ Trade Fair และโรงแรมไมส่ามารถรอบรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืง

ใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีเ่จ็ด เซบยีา่ – เมอรดิา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเขา้ชมพลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึง่รวมเอาความเป็น 

สถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตาม

ตัวอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อทุยานมาเรยี ลยุซา่ ซึง่เคยเป็นราชอทุยานทีร่ม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงความ

โรแมนตกิ อสิระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ 

ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่

ทีสุ่ดในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนที่ตัง้ของ

สเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญแ่บบไมม่ใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า มทีัง้ภาพเขยีน 

เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีท่ ามาจากทองค าและเงนิ ลว้นแลว้แต่ประเมนิค่ามไิด ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของ

สุสานครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ซึง่สรา้งอยา่งยิง่ใหญ่สมเกยีรตยิศ น าท่านชมและถ่ายรูปกับหอคอยฆรัีลดา 

(Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาวมสุลมิ เป็นตกึทรงรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 

93 เมตร ตดิกันกับมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพือ่ใชใ้นพธิชี าระร่างกายของชาวมุสลมิ (**มหาวหิาร

เมอืงเซบยีา่ เฉพาะวันอาทติยจ์ะเปิดใหเ้ขา้ชมชว่งบา่ยเทา่นัน้ / หากโปรแกรมทัวรต์รงกับวันดังกล่าว จะน า

ทา่นถา่ยรปูภายนอกแทน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมอรดิา้ (Merida) (ระยะทาง 201 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมอืง

หลวงแหง่แควน้เอ็กซเ์ตรมาดรูา่ ในอดตีนัน้เมอืงแหง่นีถ้กูใชเ้พือ่ขยายอาณาเขตอาณาจักรโรมันในชว่งกอ่น

ครสิตศตวรรษ และยับยัง้การรุกรานของชนชาตติ่างๆ ปัจจุบันเมอืงแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์ของตัวเมอืง

โรมนัเอาไว ้ไมว่า่จะเป็นโรงละคร สะพาน ทอ่สง่น ้าและวหิารต่างๆ ดว้ยเหตุนี้ องคก์ร UNESCO ไดป้ระกาศ

ใหเ้ป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 น าทุกท่านเขา้ชมโรงละครโรมัน (Teatro Romano) ก่อสรา้งโดย 

Vipsanius Agrippa ในสมัยของจักรพรรดอิอกสุตุส สามารถจุคนไดถ้งึ 6,000 คน โดยสรา้งตามแบบของ

โรงละครโรมนัในเมอืงปอมเปอ ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั TRYP MEDEA / OR AC BADAJOZ **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด เอโวรา – วหิารโรมนั – มหาวหิารเอโวรา - ลสิบอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนประเทศสเปน-โปรตเุกส มุง่หนา้สูเ่มอืงเอโวรา (Evora) (ระยะทาง 163 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงพพิธิภัณฑท์ีม่ตีน้ก าเนดิตัง้แต่สมัยโรมัน และไดรั้บการรับรองจาก

องคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก สาขาดา้นวัฒนธรรม เมือ่ปี ค.ศ.1986 เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญ

ทางดา้นประวัตศิาสตร์มา มากกว่า 2,000 ปี น าท่านชม วหิารโรมัน (Roman Temple) สรา้งขึน้จาก

หนิแกรนติ มคีวามสงูอยูท่ี ่25 ฟตุ หรอื ประมาณ 7.68 เมตร ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยายอทิธพิล

ของโรมันในดนิแดนของโปรตุเกสไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวหิารเอโวรา (Evora 

Cathedral) โดยมหาวหิารแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ. 1280-1340 ดว้ยหนิแกรนติสกีุหลาบ ทีม่ี

ความคลา้ยคลงึกบัมหาวหิารแหง่เมอืงลสิบอน หนา้ตา่งนัน้ถกูประดับประดาไปดว้ยลวดลายแบบโกธคิ ในแต่

ละมมุหอ้งจะถกูประดับประดาดว้ยรูปปั้นหนิออ่นทีง่ดงาม ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอนุเสาวรยีโ์กธคิทีส่ าคัญทีส่ดุของ

โปรตเุกสเลยทเีดยีว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลสิบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของโปรตุเกสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเตจู ้(Tejo) (ระยะทาง 

132 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับ

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในศตวรรษที ่17 จงึท าใหอ้าคารเก่าแก่โบราณไดรั้บความเสยีหายเป็นจ านวนมาก 

ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ คอื มารค์สิ เดอร ์ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริม่บรูณะและจัด

วางผังเมอืงลสิบอนใหมใ่หท้ันสมยั เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมยัใหมก่ลายเป็นเมอืงลสิบอนทีส่วยงามมี

เอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบุนั น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิ (Walking street) อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงทัง้

สนิคา้ แบรนดเ์นม อยา่ง Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL และอืน่ๆอกีมากมาย (***รา้นคา้ในลสิบอน

เปิดท าการไมเ่ต็มวันในวันอาทติย)์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั VIP EXECUTIVE ART / OR RAMADA BY WYNDHAM **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ง - ลสิบอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ

เดนิเรอื เป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอืชาว

โปรตุเกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านบันทกึภาพกับ อนุสาวรยี์

ดสิคัฟเวอรี ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี ่เดอะ

เนวเิกเตอร ์ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (สว่นโบสถ)์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโก ดา

กามา ซึง่ไดเ้ดนิเรอืสูป่ระเทศอนิเดยีไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 ซึง่มหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยีย่ม

ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จ
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สมบรูณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก (***หากมหาวหิารเจอโร นโิม 

แจง้ประกาศปิด จะน าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกแทน) 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลสิบอน (LIS) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund 

15.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1760 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

22.20 น. เดนิทางมาถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วัน สเปน โปรตเุกส 

30 พ.ค. – 8 ม.ิย./ 4-13 ก.ค./ 26 ก.ย.- 5 ต.ค./ 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. 

อตัราคา่บรกิาร (บาท)  พ.ค.-ต.ค. 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 72,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 70,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

95,000-

140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-BCN//LIS-IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 20,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่6 ธ.ค.2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสเปน – โปรตเุกส (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 
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 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูสเปน (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้กบัอตัราประกาศสถานฑตู) 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่75 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-74 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง(หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 4,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตราฐานได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ใบหนา้ขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รปู 

พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้ (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รปูหา้มเกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ที่

เคยได)้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้ง

แนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

10. หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง) 



Page 14 of 16 

 
 

 
 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่

เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่  

ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

************* Bank certificate และส าเนาสมดุ/Statement ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ 

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

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank Certificate) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
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เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

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 ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กินจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


