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คอรโ์ดบา้ร ์– มสัยดิเมสกติา้ – มหาวหิารแหง่เซวญีา่ 

ลสิบอน – เคป เดอรอกา้ – บาดาจอซ – แมดดรดิ 

มหาวหิารเมอืงโทเลโด ้... เมอืงประวตัศิาสตร ์– พระราชวงัหลวง  

***  ชมิอาหารพืน้เมอืง...ขา้วผดัสเปน + ชมระบ าฟลามงิโก ้ ***  

 



Page 2 of 17 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำทัวรร์วมทกุอยำ่ง ยกเวน้คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวและคำ่ใชจ้ำ่ยโควดิทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตำมรำยกำรทัวร ์    

 

วนัแรกของการเดนิทาง  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่4  ผูโ้ดยสำรขำออ สำยกำรบนิเอมเิรตส ์ (EK)  

เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ 

            

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ดไูบ - มาดรดิ  (สเปน) – คอรโ์ดบา้ร ์       

 

01.05 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุมำดรดิ  ประเทศสเปน  โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK385/EK141 

*.*.*. เปลีย่นเครือ่งทีด่ไูบ *.*.*. 

12.40 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ กรงุมำดรดิ  เมอืงหลวงของประเทศสเปน มหำนครอนัทนัสมยัล ้ำยคุ ทีซ่ ึง่

กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยำ้ยทีป่ระทับจำกเมอืงโทเลโดมำไวท้ีน่ี ่และประกำศใหแ้มดดรดิขึน้เป็นเมอืง

หลวงใหมข่องพระองค ์และไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ใน

ยโุรป  

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงคอรโ์ดบำ้ร ์เมอืงในระบบกำหลบิทีม่คีวำมเจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุของยโุรปใน

ศตวรรษที ่10 มกีำรสรำ้งมหำวทิยำลัย เนน้กำรเรยีนรูด้ำ้นวรรณกรรมและวทิยำศำสตร ์ปรัชญำและ

กำรแพทย ์เลำะเลยีบผำ่นผำ่นเขตก ำแพงเมอืงเกำ่ทีด่ำ้นหลังเป็นชมุชนชำวยวิ ปรำสำท อลัคำซำรแ์ละ

สะพำนแบบโรมนั ทอดตัวขำ้มแมน่ ้ำกวำดลักบีรี ์ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก    AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   คอรโ์ดบา้ร ์– เซวญีา่ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนัน้ น ำทำ่นชมสเุหรำ่เมซกตีำ้ สเุหรำ่ทีม่ขีนำดใหญข่องบรรดำกำหลบิแหง่อมูยัยำด   หำกจะ

เปรยีบเทยีบควำมใหญโ่ต คงจะไมส่รำ้งควำมประหลำดใจ แต ่ณ ทีแ่หง่นีค้อืบทสรปุของกำรปลกูฝัง

ครสิตศ์ำสนำ ลงบนอำณำเขตอนัยิง่ใหญข่องมสุลมิเดมิ ซึง่ทำ่นจะไดเ้ห็นศลิปะกำรสรำ้งโบสถข์องชำว

ครสิตอ์นัยิง่ใหญ ่และศลิปะหลำยแบบถกูบรรจงเตมิแตง่ใหส้มบรูณ์ จงึเป็นสถำปัตยกรรมทีเ่ปรยีบเป็น

ควำมหฤหรรษ์อยำ่งลกึซึง้แหง่งำนศลิปะ และควำมเจรญิรุง่เรอืงทำงศำสนำ แตใ่นขณะเดยีวกนัศลิปะ

แบบมสุลมิซึง่กค็อืมหีรั์บซึง่ถอืเป็นสดุยอดสถำปัตยกรรมชิน้เอกบนกระเบือ้งเซรำมคิของศลิปินชำวมวัร์

แท ้ๆ ไดรั้บกำรอนุรักษ์เก็บรักษำใหท้รงคณุคำ่ควำมงำมจนแทบจะหำชมไมไ่ดอ้กีแลว้บนโลกใบนี้ 

 

 

 

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเซวญีำ่ เมอืงศนูยก์ลำงทำงกำรเงนิ วัฒนธรรม และศลิปะของภำคใตข้อง

สเปน และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองอนัดำลเูซยีอกีดว้ย เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของ

สเปน และเคยเป็นเจำ้ภำพจัดงำนเอ็กซโ์ปเมือ่ปี ค.ศ. 1992 รวมทัง้เป็นเมอืงหลวงของแควน้อนัดำลเูซยี

ดว้ยซึง่ทัง้มวลนีล้ว้นท ำใหเ้ซวญีำ่เป็นเมอืงมเีสน่หท์ีส่ดุในสำมเมอืงใหญต่อนใตเ้มอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่ห์

และเป็นเมอืงอกแตกทีต่ัง้อยูร่มิสองฝ่ังแมน่ ้ำ GUADALQUIVIR มทีำ่เรอืทีม่คีวำมยำว 113 กม. จำกสว่น

ของทะเลเขำ้มำ 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภตัตำคำร 

 

บำ่ย น ำทำ่นชมภำยนอกมหำวหิำรแหง่เมอืงเซวญีำ่ ทีม่คีวำมส ำคญัมำกแหง่หนึง่ของสเปน เป็น  มหำวหิำรที่

มขีนำดใหญเ่ป็นอนัดบัที ่3 ของโลก ถัดจำกมหำวหิำรเซนตปี์เตอรใ์นกรงุโรม และมหำวหิำรเซนตป์อล 

แหง่กรงุลอนดอน มหำวหิำรแหง่นี ้เป็นอำคำรสถำปัตยกรรม ทีส่รำ้งดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ทีใ่หญท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ สรำ้งตัง้แต ่ค.ศ. 1402-1506 วำ่กนัวำ่เป็นจดุประสงค ์ของคณะบำทหลวงในปี 1401 ทีจ่ะ

สรำ้งโบสถใ์หด้ ีอยำ่งไมม่ใีครเทยีบเทยีมได ้ภำยในวหิำร มสีมบตัทิีป่ระเมนิคำ่มไิดห้ลำยอยำ่ง ....  

 

น ำทำ่นชม หอคอยกริลัดา ซึง่เป็นตกึทรงผอมรปูสีเ่หลีย่มผนืผำ้สงู 93 เมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืงเซวญีำ่ 

 

 

 

น ำทำ่น ชมพลำซำ่เอสปัญญำ่ แหง่เซวญีำ่ทีส่วยงำมยิง่ใหญอ่ลังกำรดว้ยตกึรปูโคง้ ครึง่วงกลม ไดช้ือ่วำ่

เป็นจัตรัุสทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป เคยใชเ้ป็นสถำนทีจั่ดงำน เอก็ซโ์ปปี 1929 ของกลุม่ประเทศทีพ่ดู

ภำษำสเปน และ 

 

ผำ่นชมหอคอยทองค ำ TORREDEL ORO (GOLDEN TOWER) ทีม่อีำยเุกำ่แกก่วำ่ 700 ปี 

 

 

 

20.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง พรอ้มชมระบ ำฟลำมงิโกอ้นัลอืชือ่ ดว้ยจังหวะกระทบืเทำ้มนั 

ๆ ในสไตลข์องสเปน ศลิปะทีม่รีปูแบบซบัซอ้นทัง้เพลงดนตร ีและกำรเตน้ร ำซึง่เป็นศลิปะประจ ำชำตแิละ

สรำ้งชือ่ของชำวสเปน 
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ทีพ่ัก   VERTICE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  เซวญีา่ – ลสิบอน (โปรตเุกส) 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุลสิบอน เมอืงหลวงเกำ่แกม่ปีระวัตยิำวนำนกวำ่ 800 ปี ของประเทศ

โปรตเุกส เมอืงทีไ่ดรั้บกำรบรูณะขึน้มำใหมจ่ำกเหตกุำรณ์แผน่ดนิไหว ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตอนใตบ้น

คำบสมทุรไอบเีรยี มแีมน่ ้ำเตโย (TEJO) ทีไ่หลผำ่นใจกลำงเมอืงลสิบอน เป็นแมน่ ้ำทีก่วำ้งใหญไ่พศำล

รำวกบัทะเล  

 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภตัตำคำร 

 

บำ่ย น ำทำ่นชม กรงุลสิบอน นครเกำ่แกน่ครหนึง่ในทวปียโุรป ทัง้ยงัเป็นเมอืงทำ่ทีส่ ำคญั และเป็นศนูยก์ลำง 

ทำงกำรเมอืง กำรคำ้ อตุสำหกรรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นอทุยำน  นครทีเ่ขยีวชอุม่รม่รืน่ ชมทัศนยีภำพของ

แมน่ ้ำเตโย (TEJO) ทีไ่หลผำ่นใจกลำงเมอืงลสิบอน เป็นแมน่ ้ำทีก่วำ้งใหญไ่พศำลรำวกบัทะเล และ

ยิง่กวำ่นัน้โปรตเุกสถกูโอบลอ้มดว้ยชำยหำดยำวกวำ่ 170 กม. ของผนืมหำสมทุรแอตแลนตกิ ชมบรเิวณ

เมอืงเกำ่ลสิบอน “โอลดซ์ติี”้ และจัตรัุสกำรคำ้ สรำ้งขึน้ในสมยัมำรค์วสิ เดอ ปอมแปล  เป็น

นำยกรัฐมนตร ี 

  

 จำกนัน้น ำทำ่นชมสะพำนแขวนทีย่ำวทีส่ดุในยโุรป ซึง่สะพำนนีม้ชี ือ่วำ่ PONTE 25 APRIL  (ซึง่เมือ่วันที ่

25 APRIL ปี 1974 ไดเ้กดิกำรปฏวิตัเิปลีย่นแปลงกำรปกครองมำสูร่ะบอบประชำธปิไตย)  
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 จำกนัน้ น ำทำ่นชม หอคอยบเีล็ม (BELEM TOWER) โบรำณสถำนทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที ่16 สรำ้งตำม

แบบสถำปัตยกรรมเกำ่ สมยัทีน่ครลสิบอนอยูภ่ำยใตก้ำรยดึครองของชนชำตมิวัร ์ เดมิสรำ้งไวก้ลำงน ้ำ 

เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปรำกำรและประภำคำร รวมทัง้เป็นคกุอกีดว้ย อดตีเคยเป็นป้อมรักษำกำรณ์ดแูลกำร

เดนิเรอืเขำ้ออก และเป็นจดุเริม่ตน้ของกำรเดนิเรอืออกไปส ำรวจ และคน้พบโลกของวำสโก ดำกำมำ 

และนักเดนิเรอืชำวโปรตเุกส เป็นอกีตัวอยำ่งหนึง่ของสถำปัตยกรรมมำนูเอลไลนท์ีส่วยงำมอกีแหง่หนึง่ 

 

 

  

 จำกนัน้น ำทำ่นผำ่นชมวหิำรเจโรนโิมส วหิำรเกำ่แกท่ีส่รำ้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่16 โดยกษัตรยิ ์แมนนูเอลที ่

1 องคส์ ำคัญทีส่ดุทีส่รำ้งชือ่เสยีงใหโ้ปรตเุกส ผูซ้ ึง่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรสง่นักเดนิเรอืลอ่ง

มหำสมทุร เพือ่คน้พบแผน่ดนิใหมใ่นโลก และมคีวำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตร ์โดยเฉพำะเป็นทีฝ่งัศพ

ของวาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ที ่ สรำ้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกว่ำสโกดำกำมำ นักเดนิเรอืชือ่

ดัง ทีไ่ดเ้ดนิทำงสูอ่นิเดยีเป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงำนอนัเยีย่มยอดของงำน

สถำปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัวำ่ มำนูเอลไลน ์(MANUELINE) ใชเ้วลำกอ่สรำ้งทัง้ส ิน้ 70 ปี จงึเสร็จสมบรูณ์ 

และไดรั้บกำรรับรองจำกองคก์ำรยเูนสโกวำ่เป็นมรดกโลก วหิำรแหง่นีม้คีวำมสวยงำมดว้ยศลิปะ แบบ

โกธคิ ซึง่จะมคีวำมแปลกกวำ่ทีอ่ ืน่ คอื มคีวำมผสมผสำนแบบมำนูเอลรซึมึ 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก   TRYP ORIENTE หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        ลสิบอน – เคปเดอรอกา้ – บาดาจอซ  (สเปน) 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเลำะเลยีบชำยฝ่ังมหำสมทุรแอตแลนตกิ ผำ่นเมอืงเล็ก ๆ น่ำรักแถบชำนเมอืง

ลสิบอน เพือ่เดนิทำงสู ่เคป้ เดอรอกา้ ซึง่เป็น จดุตะวันตกสดุของทวปียโุรป เป็นทีท่ี ่มแีผน่ดนิเป็นที่

สดุทำ้ย  กอ่นเป็นมหำสมทุรแอตแลนตคิ 

 

  

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงบำดำจอซ  เมอืงชำยแดนทำงตะวันตกของสเปน 

 

  

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก    CENTER หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 of 17 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   บาดาจอซ – โทเลโด ้– มาดรดิ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโทเลโด ้เมอืงประวัตศิำสตร ์ซึง่มคีวำมหมำยวำ่ ”เมอืงป้อมนอ้ย” ในอดตี

เป็นเมอืงหลวงเกำ่ของสเปน และเคยถกูชำวโรมนัเขำ้ยดึครองเมอืงเมือ่ 2,200 ปีมำแลว้ ปัจจบุนัอำรย

ธรรมของชนตำ่งชำตคิรัง้กอ่น ยงัคงฝังแน่นคละกนัอยูใ่นชวีติ ประจ ำวันของชำวเมอืง ลักษณะผังเมอืง

โทเลโด ้เป็นเอกลักษณ์ทีน่่ำชืน่ชมทีส่ดุของกำรจัดสรำ้งเมอืงโบรำณอนัสมบรูณ์แบบ ตัวเมอืงรำยลอ้ม

ดว้ยเนนิเขำมำกมำย ประดจุ ก ำแพงธรรมชำตดิว้ยหบุผำ 3 แหง่โดยมแีมน่ ้ำทำโคเป็นเสน้ทำงคมนำคม 

นอกจำกนี ้ เมอืงโทเลโดเ้ป็นใจกลำงของประวตัศิำสตร ์และวัฒนธรรม ปัจจบุนัไดรั้บรองจำกยเูนสโก

ประกำศใหเ้มอืงโทเลโดเ้ป็นเมอืงมรดกโลก  

 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภตัตำคำร  (***  ชมิขำ้วผัดสเปน  ***) 

 

บำ่ย  น ำทำ่นชมเมอืงโทเลโด ้ซึง่เป็นนครทีค่งควำมงดงำมและควำมเป็นมำในฐำนะเมอืงเกำ่อนัเปรยีบเป็น

อนุสรณ์แหง่ ประวัตศิำสตรนั์น้ยงัคงไดรั้บกำรยอมรับและบนัทกึเอำไวโ้ดยองคก์ำรสหประชำชำตวิำ่เป็น 

เมอืงมรดกโลก  

 

จำกนัน้ น ำทำ่นชมภำยนอกมหำวหิำรแหง่โทเลโด ้มหำวหิำรทีใ่หญท่ีส่ดุในสเปน เริม่สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1227 อนัเป็นสมยัทีศ่ลิปะแบบโกธคิ ก ำลังแพรห่ลำยอยูใ่นยโุรป และเสร็จสิน้สมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1493 

ถอืเป็นมหำวหิำรสไตสโ์กธคิทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ และเป็นศนูยก์ลำงแหง่ศำสนำครสิตใ์นประเทศ

สเปนอกีดว้ย น ำทำ่นเดนิลดัเลำะตำมตกึรำมบำ้นชอ่งเกำ่แกส่มยัโรมนั ทำ่นจะประทบัใจกบัควำมงดงำม

และควำมเกำ่แกข่องโทเลโด ้ซึง่เหมอืนกบัพพิธิภณัฑท์ัง้เมอืง น ำชมโรงงำนผลติเครือ่งถมของสเปนดำ

มำสกโิน่ ทีส่วยงำมดว้ยกำรน ำทองและเงนิมำตเีป็นเสน้ และตอกลงบนโลหะสดี ำ  เป็นงำนฝีมอืทีม่ี

ชือ่เสยีงของโทเลโดม้ำชำ้นำน  
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จำกนัน้เดนิทำงกลับสู ่กรงุมำดรดิ .....น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่ พลำซำ่ร ์มำยอร ์(PLAZA MAYOR)  เป็น

จัตรัุสใหญใ่จกลำงเมอืงเกำ่อดตีใชป้ระกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ เป็นทีป่ระกอบพธิรีำชำภเิษก และงำน

ฉลองพธิสี ำคญั ๆ เป็นทีป่ระลองฝีมอืของบรรดำอศัวนิ และเคยเป็นแหลง่สูร้บอยำ่งดเุดอืด ระหวำ่งทหำร

ของนโปเลยีนกบัชำวสเปน ปัจจบุนัยงัคงมบีรรยำกำศ และควำมงำมสมยัศตวรรษที ่17 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นสูจ่ดุศนูยก์ลำงของเมอืง คอื ปัวรต์ำ้ เดล โซล หรอืจดุกึง่กลำงเมอืงกโิลเมตรทีศ่นูย ์หรอื

ประตพูระอำทติยซ์ ึง่เชือ่กนัวำ่ หำกตัง้จติอธษิฐำนในระหวำ่งทีเ่หยยีบบนจดุกลำงเมอืงนี ้จะสมปรำถนำ

ในสิง่ทีห่วังไวท้กุอยำ่ง 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก    CONFORTEL ALCALA NORTE หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   มาดรดิ – ชอ้ปป้ิง OUTLET - ดไูบ       

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

น ำทำ่นผำ่นชมน ้ำพทุีจั่ตรัุสซเีบเลส ชมรปูแกะสลักหนิออ่นเทพธดิำซเีบเลส น่ังบนรถ  ซึง่เทยีมดว้ย

สงิหโ์ต 2 ตัว ซึง่แกะสลักดว้ยหนิออ่นเชน่กนั จำกนัน้ น ำทำ่นชมสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของกรงุแมดรดิ คอื   

รปูปัน้ ดอน กโิฆเต วรีบรุษุนักฝันผูย้ ิง่ใหญ ่ผูจ้ดุประกำยไฟแหง่ควำมหวังใหม ่ในชวีติทีด่กีวำ่ ใหแ้กม่วล

มนุษยชำตภิำยใตข้อ้กลำ่วหำวำ่ เป็นนักอดุมคตลิม ๆ แลง้ ๆ จำกวรรณกรรมสเปนชือ่ดัง  “Don Quixote   

de la Moncha” 

 

 

 

น ำทำ่นชมภำยนอกของ พระรำชวังหลวง (PALACIO REAL)  

 

 

 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขำบรเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้ำแมนซำนำเรส ทีม่คีวำมงดงำมโออ่ำ่อลังกำรไมแ่พพ้ระรำชวังอืน่ใน

ทวปียโุรป เนือ่งจำกแนวควำมคดิเปรยีบเทยีบควำมใหญ่โตของพระรำชวังแวรซ์ำยส ์และควำมสวยงำม

ของพระรำชวังลฟูวใ์นฝร่ังเศส พระรำชวังหลวงแหง่นีจ้งึถกูสรำ้งดว้ยหนิทัง้หลัง  ในปี ค.ศ. 1738 ใน

สไตลบ์ำร็อค โดยกำรผสมผสำนระหวำ่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติำเลยีน ชมควำมยิง่ใหญภ่ำยในวังซึง่

ประกอบดว้ยหอ้งตำ่ง ๆ มำกมำยถงึ 2,830 หอ้ง ภำยในตกแตง่อยำ่งวจิติรตระกำรตำ ดว้ยภำพเขยีนสบีน

เพดำน โคมไฟแกว้เจยีรไน เสำหนิออ่น และประดับประดำทั่ววังดว้ยงำนศลิปะมำกมำย ซึง่นอกจำกจะมี

กำรตกแตง่อยำ่งงดงำมแลว้ ยงัเป็นทีเ่กบ็ภำพเขยีนชิน้ส ำคญั ทีว่ำดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมี

คำ่ตำ่งๆ อำท ิพัดโบรำณ, นำฬกิำ, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อำวธุ ฯลฯ แลว้ชมอทุยำนหลวงทีม่กีำรเปลีย่น

พันธุไ์มท้กุฤดกูำลดอกไมง้ดงำมตลอดปี….อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังตำ่งๆที ่LA ROCA 

VILLAGE  
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OUTLET… 

 

 

 

ไดเ้วลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

21.4 0 น. ออกเดนิทำงกลับสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK144 / EK372 

**** เปลีย่นเครือ่งทีด่ไูบ **** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   ประเทศไทย 

 

18.40 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ…. 

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

หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะยดึถอืควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย    

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 1 

ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค.  

 4, 11, 25 ก.พ.   

4, 11, 18, 25 ม.ีค. 

1, 15, 22, 29 เม.ย. 

6, 20, 27 พ.ค. 

11-18 ม.ิย. / 18-25 ม.ิย. 25 ม.ิย.-2 ก.ค.   

9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 6-13 ส.ค.  

20-27 ส.ค. / 3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. 

75,900.- 9,500.- 
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25 ก.ย. – 1 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 16-23 ต.ค. 

29 ต.ค.-5 พ.ย. / 12-19 พ.ย.  

26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

4-11 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค. 79,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

85,900.- 12,500.- 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/

หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่** 

 

อตัรานีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมคีำ่ใชจ้ำ่ยเกดิขึน้ส ำหรับกำรเปลีย่นแปลง) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุำมรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  4 ดำว 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

8. คำ่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดกำรเดนิทำง  

9. คำ่วซีำ่เชงเกน้ 

10. คำ่ทปิ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมจัดท ำหนังสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงของไทย 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำทเิชน่ คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนัก

เกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรค

ประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% และภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษี 

4. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

5. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ  

6. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

7. คำ่บรกิำรพเิศษตำ่งๆ 

8. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง  
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9. คำ่ตรวจโควดิตำมมำตรกำรของฝ่ังไทย 

 

*กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทาง

ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้* 

 

เงือ่นไขการจอง  กรณุำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ทำ่นละ 31,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง 

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคำ้รำยตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นกำรเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด  หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำร

อนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทขอเกบ็คำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเกบ็คำ่มดัจ ำเต็มจ ำนวนทกุกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เกบ็คำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำ

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ทำง

บรษัิทฯขอเก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มดัจ ำ

ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน 

(สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำม

เงือ่นไขสำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สำยกำรบนิและบรษัิทตำ่งประเทศ) ทัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดั

จ ำตัว๋ หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรณีทีท่ำ่นยืน่วซีำ่

แลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่

สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง
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ไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชน์

และควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลังจำกทีม่กีำรจองทัวรแ์ละไดช้ ำระคำ่มดัจ ำทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิท ทำงบรษัิทจะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงอืนไขตำ่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคำ้สญูหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำม

ทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น

(ผูใ้หญ)่ และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 30 ทำ่น ซึง่ในกรณีนีท้ำง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำร 

เขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถำนฑตู เรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิท

ฯ เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของเอกสำรวซีำ่ 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดกต็ำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ 

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่นทำงบรษัิทฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย 
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และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

 ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทำงสถำนทตูฯเทำ่นัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแกท่ำ่นไดท้ำงบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะ

อำกำศ และเหตดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กล่กูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดืม่สรุำบนรถ กอ่เสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ ืน่ เอำแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวำ่มำกลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นควำมวุน่วำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสขุของผูเ้ดนิทำงเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทวัรแ์กท่ำ่นทีม่เีด็กทำรกอำยตุ ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรณุำแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หำขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกรำบขออภยัทำ่นเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทำ่นทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หำดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยนัวำ่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนักำรเดนิทำงหำกทำ่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยนัจำกพนักงำนแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท ำงำนและพักผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน 20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวันทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละ

ช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวก

ในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรับทำ่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทำง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก 

อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

กำรเดนิทำง ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  

อันเนื่องจำกอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมอืง, 
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กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมล่ำชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, 

รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถำนเอกอักครำช

ฑตู รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ 

มคีวำมคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตำมเงือ่นไขที่บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ที่

ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนือ่งมำจำกควำมประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิัตติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคุมโรคตดิต่อเฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่

กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกล่ำว 

บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษัิท เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในครัง้นี้” 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


