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TOUR HIGHLIGHTS 
 กรงุมาดรดิ 
 เมอืงเซโกเวยี 
 เมอืงคอรโ์ดบา้ 
 เมอืงเซบยี่า 
 เมอืงกรานาดา้ 
 เมอืงบาเลนเซยี 

 

 พระราชวงัหลวง 
 เมอืงโทเลโด ้
 มหาวหิารเมซฆติา้ 
 พระราชวงัอลัฮมับรา 
 เมอืงอลคินัเต ้
 เมอืงบารเ์ซโลน่า 

SPECIAL! 
 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืงและจนี
ตลอดการเดนิทาง 

 ชมระบ าฟลาโก้ 
 อิม่อรอ่ยเมนูขา้วผดัสเปน เมนูทาปาส และขาหมสูเปน 
 น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

149,900.- (รวมค่าวซี่า) 
6 - 15 เม.ย. 66 
(สงกรานต)์ 

1 - 10 พ.ค. 66 
(วนัแรงงาน) 

 
 

ตารางการเดินทาง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมทีพ่กั 
B L D 

1 

 กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิลฟุแทนซา่ (LH) เดนิทางสูม่วินคิ 

เทีย่วบนิ LH773  

  
 

 
 

2 

 เดนิทางสูก่รงุมาดรดิ เทีย่วบนิ LH1800  

 เมอืงเซโกเวยี 

 กรงุมาดรดิ 

 

❌ 

 

  

NH Collection Madrid Palacio 

de Tepa **** หรอืเทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่1) 

3 
 เมอืงโทเลโด ้

 กรงุมาดรดิ, พระราชวังหลวง 
   

NH Collection Madrid Palacio 

de Tepa **** หรอืเทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่2) 

4 
 เมอืงคอรโ์ดบา้, มหาวหิารเมซฆติา้ 

 เมอืงเซบยีา่. ชมระบ าฟลาแมงโก ้
   

Melia Sevilla **** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่3) 

5 
 เมอืงเซบยีา่ 

 เมอืงกรานาดา้ 
   

Melia Granada **** หรอื

เทยีบเทา่ 

 (พักคา้งคนืที ่4) 

6 
 พระราชวังอาลัมบรา 

 เมอืงอลกินัเต ้
   

NH Alicante 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่5) 

7 
 เมอืงอลกินัเต ้

 เมอืงบาเลนเซยี 
   

Bacelo Valencia ***** หรอื

เทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่6) 

8 
 เมอืงบารเ์ซโลน่า 

 ถนนลาลัมบรา และถนนกราเซยีร ์
   

H10 Marina **** หรอื

เทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่7) 

9 

 เมอืงบารเ์ซโลน่า 

 สนามบนินานาชาตบิารเ์ซโลน่า ออกเดนิทางสูม่วินคิ 

เทีย่วบนิที ่LH1815  

 สนามบนินานาชาตมิวินคิ ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิ

ที ่LH772  

 

 

❌ 

 

  

10  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ     
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Day 1 : กรงุเทพฯ 

09.30 น. พบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรส์ายการบนิลฟุแทนซา่ (LH) 

แถว G ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

12.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนัดว้ยเทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.10 ชัว่โมง)  

ทางสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่มอืงมวินคิ 
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Day 2 : มวินคิ - กรงุมาดรดิ – เมอืงเซโกเวยี 

05.20 น. 

08.30 น. 

11.10 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั และน าทา่นเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ออกเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ ประเทศสเปนดว้ยเทีย่วบนิ LH1800 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาดรดิ – บาราฆสั  

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปนนับตัง้แตส่มยัของพระเจา้ฟิลปิป์ที ่

2 แหง่อาณาจักรสเปนและอยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 660 เมตร ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสงู

จากระดับน ้าทะเลสงูทีส่ดุในยโุรป ปัจจบุนักรงุมาดรดิเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นเศรษฐกจิและการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศสเปน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซโกเวยี (Segovia) (ระยะทาง 91.2 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เมอืงมรดกโลกแหง่แควน้คาสตลี และเลออนของประเทศสเปน อนัเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนสก ์   

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัทอ่สง่น า้โรมนั (Roman Aqueduct) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน

ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 โดยชาวโรมันขณะทีก่ าลังขยายอ านาจในคาบสมทุรไอ

บเีรยีเพือ่น าน ้าจากแมน่ า้ฟรโีอ (Río Frío) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สูต่ัวเมอืง ซึง่ตอ้ง

ยกระดับตัวสะพานขึน้ในชว่ง 1 กโิลเมตรสดุทา้ยจากภเูขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมอืงเกา่  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Collection Madrid Palacio de Tepa **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่

1) --- 
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Day 3 : เมอืงโทเลโด ้- พระราชวงัหลวง - กรงุมาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด ้(Toledo) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดตี

เมอืงหลวงของประเทศสเปน และศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมานับแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน 

เมอืงโทเลโดยังเป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของ 3 วัฒนธรรมคือ ครสิเตียน อสิลานและฮีบรู ซ ึง่

วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังฝังแน่นอยู่ในการใชช้วีติประจ าวันของประชากรในเมอืงโทเลโดม้าจนถงึปัจจุบัน 

จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านชมเมอืงโทเลโด ้เมอืงทีม่กีารผังเมอืงไดส้มบรูณ์แบบมาก เพราะตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่

บนเนนิเขาและลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโค นอกจากนีต้ัวเมอืงนัน้ยงัคงอนุรักษ์สภาพบา้นเรอืนไวใ้หเ้หมอืน

ดังในอดตี  

 

น าท่านเขา้ชม มหาวหิารโทเลโด ้(Toledo Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์กธกิ ทีส่รา้งเสร็จสิน้ในชว่ง

ปลายศตวรรษที ่15 และถอืเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิ หลังสุดทา้ยของประเทศสเปน ภายในตกแต่งได ้

อยา่งสวยงาม และไดเ้ก็บของส าคัญในการท าพธิตีา่งๆ ไวเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของประเทศสเปนนับตั ้งแต่สมัยของพระเจา้ฟิลิปป์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสเปนและอยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 660 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลสูงทีสุ่ดในยุโรป 

ปัจจบุนักรงุมาดรดิเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทางดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วของประเทศสเปน  

 



Page 6 of 24 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ปูเอรต์าเดลโซล (Puerta del sol) จตุรัสใจกลางเมอืงเกา่ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยพระ

เจา้ฟิลปิที่ 3 และเป็นจุดเร ิม่ตน้ในการนบักโิลเมตรแรกของประเทศสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ 

นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ และ รา้นคา้ตา่งๆ  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัอนเุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา อนัเป็นแลนดม์ารค์ของกรงุมาดรดิ  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Collection Madrid Palacio de Tepa **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่

2) --- 
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Day 4 : คอรโ์ดบา้ – มหาวหิารเมซฆติา้ – เซบยีา่ - ชมระบ าฟลาแมงโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรโ์ดบา้ (Cordoba) (ระยะทาง 396 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่ศีลิปะวัฒนธรรมระหว่างมสุลมิและครสิเตยีน ตัง้อยูอ่ยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ากัวดัลกเีบยี ซีง่ในอดตี

เป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวแขกมัวร์ในประเทศสเปน นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นเมอืงที่

เจรญิรุง่เรอืงในทกุดา้น อาท ิวรรณกรรม  วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเมซฆติา้ (Mezquita Cathedral)  ศาสนสถานอนัยิง่ใหญแ่ห่งเมอืงคอรโ์ดบา้ 

ซึง่ในอดตีนัน้เป็นมัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศสเปน และภายในออกแบบไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา 

กอ่นทีพ่ระนางอซิาเบลลาที ่2 แหง่อาณาจักรสเปนไดท้ าการดัดแปลงใหเ้ป็นมหาวหิารโดยใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณ

กึง่กลางของมสัยดิ  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซบยีา่ (Sevilla) (ระยะทาง 139 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมอืงหลวงของแควน้อลัดาลเูซยี และเป็นตน้ก าเนดิวัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปน ไมว่า่จะ

เป็นการสูว้ัวกระทงิ ระบ าฟลาเมงโก ้และเหลา้เชอรี ่อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเมอืงทา่ทีส่ าคัญ

ของประเทศสเปนภายหลังจากตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจักรสเปนในชว่งศตวรรษที ่15 ปัจจุบัน

เป็นทอ่งเทีย่วทีม่นัีกเดนิทางมาเยีย่มเยยีนจ านวนมาก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (ชมโชวร์ะบ าฟลาแมงโก)้ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Sevilla **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) --- 
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Day 5 : เซบยีา่ – กรานาดา้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เซบยี่า (Seville Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์กธกิที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศสเปน ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1042 และเสร็จสิน้ปี ค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และแกะสลักไดอ้ยา่ง

วจิติรซึง่ลว้นแลว้แตม่าจากฝีมอืชา่งชัน้ยอดจากชาตติา่งๆมากกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้มหาวหิารแห่งนี้

ยงัเป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ในอติาล ีและมหาวหิาร

เซนตพ์อล ในองักฤษ  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พลาซ่า เด เอสพานา่ (Plaza de Espana) อาคารสไตลเ์รเนซองก ์ผสมผสาน

สถาปัตยกรรมตะวันออก โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการจัดงาน EXPO 29 หรอืงาน Ibora – American 

Expo 1929 นอกจากนีย้งัถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งสตารว์อรอ์กีดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกรานาดา้ (Granada) (ระยะทาง 249 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูเ่ทอืกเขาเซยีรร์าเนวาดา บรเิวณทีแ่มน่ ้าดารโ์ร (Darro) และแมน่ ้าเฮนลิ (Genil) มา

บรรจบกัน เมืองแห่งนี้เต็มไปดว้ยมนต์เสน่ห์ทางดา้นสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะป้อมปราการและ

พระราชวงัอาลมับรา (Alhambra) พระราชวังแขกมัวรท์ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสมบรูณ์แบบทีส่ดุและ

ถอืวา่เป็นพระราชวังเดยีวทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นทวปียโุรป ปัจจุบันป้อมปราการและพระราชวังอาลัมบราเป็น

หนึง่ในสิง่ปลูกสรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของมรดกทางประวัตศิาสตรข์องมสุลมิ ยวิ และครสิต ์และยังท า

ใหเ้มอืงนีเ้ป็นจดุสนใจในบรรดาเมอืงท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมของสเปนเป็นอยา่งมาก และเป็นทีต่ัง้ของ 1 

ใน 3 มหาวทิยาลัยทีด่สีดุในประเทศสเปน (อกีสองเมอืงคอืซาลามงักา และซานตอิาโกเดกอมโปสเตลา) 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวหิารกรานาดา้ (Granada Cathedral) โบสถส์ไตลโ์รมันคาทอลกิภายในมี

ความสวยงาม และเป็นมหาวหิารใหญ่อันดับ 4 ของโลกทีม่แีท่นบชูาแกรนดแ์ละโบสถห์ลายแห่ง หนิกอ้น

แรกของมหาวหิารกรานาดาถูกวางไวเ้มือ่ปี ค.ศ.1523 มหาวหิารกรานาดามโีบสถห์ลายแห่งทีม่อีายแุละ

รูปแบบต่างกันทีน่่าสนใจมากทีส่ดุคอืโบสถข์อง Nuestra Senora de la Antigua มหาวหิารกรานาดาถูก

สรา้งขึน้ภายในซุม้ไมส่มบรูณ์  จากหอคอย 2 แห่งมกีารวางแผนไวเ้พยีงแห่งเดยีวและความสงูตอ้งลดลง

เนือ่งจากรากฐานของมหาวหิารโกธคิไมส่ามารถตา้นทานมวลหนักของหอคอยได ้ 

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Granada **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่4) --- 
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Day 6 : พระราชวงัอาลมับรา - อลกินัเต ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัอาลมับรา (Alhambra Palace) เคยเป็นทีพ่ านักขอกษัตรยิช์าวมัวร์ และเป็น

หนึ่งในสิง่ที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของมรดกทางประวัตศิาสตร์ของมุสลมิ ยวิ และครสิต์ ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑแ์ห่งสถาปัตยกรรมมุสลมิกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  เขตพระราชวังประกอบขึน้

ดว้ยส่วนที่เป็นป้อมปราการ มีก าแพงและหอรบสรา้งดว้ยหนิสีแดง ท าใหไ้ดช้ือ่ในภาษาอาหรับว่า 

"กาลัตอัลฮามบรา" ซึง่แปลว่า ป้อมแดง ภายในก าแพงเป็นเชงิเทนิ และตัว พระราชวังอัลคาซาร ์ซึง่

ประกอบดว้ยหนา้พระลาน ทอ้งพระโรง  แต่ละดา้นของพระราชวังประดับประดา สวยงามและเป็น

เอกลักษณ์  มหีอ้งมขุ หอ้งชดุ สนามหญา้ พระแกล พระทวาร ผนังก าแพง ภายในไดม้กีารแกะสลัก

ลวดลายไวด้ว้ยความปราณีตงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลกินัเต ้(Alicante) (ระยะทาง 127 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมอืงชายหาดแสนสวยตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลแห่งแรกทีม่รีางรถไฟ เชือ่ม

ไปยังกรุงมาดรดิ ตัง้แต่ปีค.ศ. 1858 จงึท าใหช้าวเมอืงหลวง จะนยิมมาท่องเทีย่วทีเ่มอืงแห่งนี้ในชว่งฤดู

รอ้น นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ห็นปราสาทซานตา้ บารบ์าร่า ทีต่ัง้อยูบ่นเขา Benacantil ซึง่เคยเป็นฐานทีม่ั่น

ทางการทหารตัง้แต่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรคาเทจ ปัจจุบันนั้นถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์และจุดชมววิ ที่

นักทอ่งเทีย่ว แวะเวยีนมาชมทัศนยีภาพและความสวยงามทางธรรมชาต ิของเมอืงอลกิันเต ้ 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถซ์านตา้มาเรยี (Santa Maria Basilica) โบสถส์ไตลโ์กธคิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

เมอืงอลกินัเต ้ซึง่ถกูสรา้งในศตวรรษที1่5 แทนทีม่สัยดิเดมิ 

 

น าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่เมอืงอลกินัเต ้ทา่นจะไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Alicante **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่5) --- 
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Day 7 : อลกินัเต ้- บาเลนเซยี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิเทีย่วเล่นชมเมอืงอลกิันเต ้เมอืงท่าแสนสวยที่เป็นทีน่ยิมอย่างมาก ของชาวเมอืงหลวงของ

ประเทศสเปน  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถซ์านตา้มาเรยี (Santa Maria Basilica) โบสถส์ไตลโ์กธคิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

เมอืงอลกินัเต ้ซึง่ถกูสรา้งในศตวรรษที1่5 แทนทีม่สัยดิเดมิน าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่เมอืงอลกิันเต ้ท่าน

จะไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาเลนเซยี (Valencia) (ระยะทาง 170 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมอืงหลวงของแควน้บาเลยเซยี และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดอันดับ 3 ของประเทศสเปน อกีทัง้ยังเคยเป็น

เมอืงศนูยก์ลางดา้นอตุสาหกรรม วัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วในชว่งทศวรรษที ่1990 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ

หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos Towers) 1 ใน 12 ประตูเมอืงโบราณของเมอืงบา

เลนเซยี ปัจจบุนัเป็นอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็น 1 ในจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุของ

เมอืง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อรอ่ยกบัเมนูขา้วผดัสเปน) 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของทีว่า่การเมอืง และรา้นคา้ตา่งๆ  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวหิารซานตา้มาเรยีแหง่บาเลนซยี (Cathedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวหิารสไตลโ์กธคิ นโีอคลาสสคิ และบารอก ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นเมอืงเกา่  

 

จากนัน้ใหอ้สิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Artes or Barcelo Valencia **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่6) --- 
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Day 8 : บารเ์ซโลนา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา่ (ระยะทาง 348 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของ

แควน้คาตาลญุญา่ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองของประเทศสเปน และเป็นเมอืงทา่ส าคัญของประเทศ

สเปนทางฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมและศลิปะทีน่่าหลงใหลเป็น

อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาปัตยกรรมและศลิปะทีถู่กสรา้งโดยสถาปนกิและศลิปินผูย้ ิง่ใหญ่นาม อัน

โตนีโอ เกาดี ้(Antonio Gaudi) ผูซ้ ึง่น าสสีัน และความมชีวีติชวีาทางดา้นศลิปะและสถาปัตยกรรมมาสู่

เมอืงบารเ์ซโลน่า จนท าใหถ้กูขนานนามวา่ เมอืงแหง่เกาดี ้(City of Guadi) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นขึน้ไปจดุชมววิ บนยอดเขามอนตจ์อูคิ เพือ่ชมววิของเมอืงบารเ์ซโลน่า แบบพาโนรามา่                                   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนลารมับลา (La Rambla) ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในเมอืงบารเ์ซโลน่า และเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะกบัคนทกุเพศ ทกุวัย โดยถนนแหง่นีม้คีวามยาวเพยีง 1.2 กโิลเมตรทีม่สีสีันตลอด

ทัง้กลางวันและกลางคนื อกีทัง้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของรา้นเสือ้ผา้ แบรนดเ์นม อาท ิZARA, MANGO, 

H&M เป็นตน้  และสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังอาท ิLouis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบ

รนดอ์ืน่ๆอกีมากบนถนนกราเซยีร ์(Passeig de Gracia) ถนนชอปป้ิง ทีข่ายสนิคา้แบรนดช์ัน้น า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั H10 Marina **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่7) --- 
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Day 9 : บารเ์ซโลนา่ - มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารซากราดา้ แฟมเิลยี (Sagrada Famillia) มหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เมอืงบารเ์ซโลน่าทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca ซึง่ถกูสรา้งในปีค.ศ. 1882 โดยอนัโตนโิอ 

เกาดี ้ภายนอกมกีารตกแต่งไดอ้ยา่งวจิติรตระการดว้ยโทนสธีรรมชาตดิูแลว้สบายตา นอกจากนี้ภายในยัง

ออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยค านึงถงึทศิทางของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสตี่างๆ นอกจากนี้ยัง

ประดับตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้ยังคงด าเนนิการ

กอ่สรา้งและคาดวา่การกอ่สรา้งจะเสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ. 2026  

 

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่่านในการเก็บภาพ น าท่านถ่ายรูปคู่กับสนามคมัป์ นู (Camp Nou) สนามฟตุบอล

ของ FC Barcelona ทีถู่กใชม้าตัง้แต่ ปีค.ศ. 1952 มคีวามจุ 99,354 ทีน่ั่ง อกีทัง้ยังเป็นสนามฟตุบอลที่

ใหญท่ีส่ดุในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอลปราด  (El Prat International Airport) เพือ่ท าการเช็คอนิ และไดท้ า

คนืภาษี (Tax Refund) 

15.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ดว้ยเทีย่วบนิ LH1815 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.35 น. เดนิทางถงึเมอืงมวินคิ เพือ่เปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพฯ 

22.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ LH772 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

 

Day 10 : กรงุเทพฯ 

14.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

ตารางการเดนิทาง 

10 วนั 7 คนื Grand Spain 

ราคา 149,900 บาท (รวมคา่วซีา่) 

6 – 15 เม.ย. 66 

1 – 10 พ.ค. 66 
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การบรกิาร 
อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

เม.ย. - พ.ค. 66  

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 149,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 7 - 11 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 146,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พักเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 24,500 

ราคาทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ(Business Class) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
90,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
35,000 

ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 119,900 

หากมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หกัคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 4000 

 

หมายเหต:ุ (คดิ ณ วันที ่9 ธ.ค. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศสเปน (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว โดยสายการบนิสวสิแอร ์(LX) กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ และมี

น ้าหนักไมเ่กนิ23 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท กรมธรรมนั์น้ครอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ 

(ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกนัเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิ

ความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร

ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 
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 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วัน), คา่

เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เทา่กบั 16 ยโูร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 10 วัน เทา่กบั 30 ยโูร) 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัว

ทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่โรงแรม คา่โรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการ

รัฐ (ถา้ม)ี 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทัวร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจา่ย 76,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน โดยโอนเขา้บญัช ีที่

น่ังจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระคา่มดัจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น

ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

4. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนัทัง้แบบหมูค่ณะ และยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้หลังหัก

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 

วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 26,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่

20-43 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูการปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลู

มาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบั 

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของบรษัิท เชน่ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 

ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

1. ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

3. กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 กก. 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

5. กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง

หรอืแจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 
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8. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

10. หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดังตอ่ไปนีร้ว่มเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

• บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

• ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

• เด็กทีม่อีายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหวัหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดังกลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

  การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

  หมายเหต:ุ หากทา่นเดนิทางจากตา่งจังหวดัและมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่าย

ขายกอ่นเพือ่ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทัวรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 

การสะสมไมล ์

  หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ ์(Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์บั

สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ด ้อาทเิชน่ รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ สว่น Miles and More สามารถ

สะสมไมลไ์ด ้100% 

 

โรงแรมและหอ้ง  

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 

เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

1. กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

2. วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

3. หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  

1. ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม และ มคีวาม

กวา้ง (9.75นิว้) + ยาว (21.5 นิว้) + สงู (18 นิว้) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

โปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอื

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่เขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว แตเ่หตมุกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่
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2. กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตาม

น ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรมัเทา่นัน้ ดังนัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทใน

กระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีด

ขา้งตน้เทา่นัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุว้

ขา้งตน้แลว้ --- 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


