โปรตุเกส – สเปน
เดินทาง ธ.ค. 64 – เม.ย. 65 บินEK

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ แถว 9 เคาน์เตอร์
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันทีส่ องของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
01.45น.
12.35น.

คํ่า
ที่พกั

-ดูไบ–ลิสบอน(โปรตุเกส)

ออกเดินทางสู่ เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสโดย สายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินทีE่ K385/EK191
**แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ :( 04.55-07.25 )**
(เวลาท้องถิ่น)ถึง เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เคปเดอรอก้าซึ่งเป็ นจุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็ นที่ ๆ มีแผ่นดินเป็ นที่
สุดท้ายก่อนเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติค
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซินต
ร้า (SINTRA) เมืองพักตากอากาศ
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ...นําท่าน
ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (PENA
NATIONAL PALACE)พระราชวัง
ที่ตงั้ อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า
โดยพระราชวังแห่งนีถ้ ือว่าเป็ น หนึ่ง
ใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนีไ้ ด้
กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สดุ ในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็ น
ที่ประทับของกษัตริยโ์ ปรตุเกสมาตัง้ แต่คริสต์ ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่าง
วิจิตรงดงามโดยเฉพาะพืน้ กระเบือ้ งที่วา่ กันว่าสวยงามที่สดุ ในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆกับพระราชวังจะ
เป็ น พีน่าพาร์ค (Pena Park) สวนป่ าขนาดใหญ่ ที่มีการจัดแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด .....
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (LISBON))เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส ตัง้ อยู่ในทวีป
ยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์การค้นพบอันยิ่งใหญ่ ถึงขนาดมีโคลง
กล่าวไว้วา่ “ลิสบอนคือเจ้าหญิ งแห่งโลกา ที่แม้แต่มหาสมุทรยังโค้งคํานับให้” นั่นเพราะลิสบอนถือ
เป็ นขอบสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป และเป็ นเมืองท่าสําคัญที่ทอดลงสูป่ ากอ่าวแม่
นํา้ ตากุส (TAGUS) จนได้รบั สมญานามว่าทะเลสีทองเพราะเมื่อมองจากจุดนีล้ งไปจะเห็นแสงสีทอง
ของพระอาทิตย์อสั ดงประกายวับวาวเหนืออ่าว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
LISBON HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ลิสบอน
เช้า

เที่ยง
คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY)ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ฝังศพและ
เป็ นเกียรติแก่วาสโก ดากามา ที่ได้เดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของสถาปั ตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์
(MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ 70 ปี จึงเสร็จ
สมบูรณ์และได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็ น
มรดกโลก….
นําท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม(BELEM TOWER)
เดิมสร้างไว้กลางนํา้ เพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการ
เดินเรือเข้าออก และเป็ นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ
ออกไปสํารวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ)(247 กม.)เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
CENTER HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

– บาดาจอซ

บาดา จอซ - โทเลโด - มาดริด

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโทเลโด(TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า
เมืองป้อมน้อยในอดีตเป็ นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200
ปี มาแล้วปั จจุบนั อารยธรรมของชนต่างชาติครัง้ ก่อนยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจําวันของ
ชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เป็ นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สดุ ของการจัดสร้างเมืองโบราณอัน
สมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมายประดุจกําแพงธรรมชาติดว้ ยหุบผา 3 แห่งโดยมี
แม่นา้ํ ทาโคเป็ นเส้นทางคมนาคม นอกจากนีย้ งั เป็ นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ปั จจุบนั ได้รบั รองจากยูเนสโกประกาศให้เมืองโทเลโดเป็ นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูขาวผัดสเปน **
นําท่านชมเมืองโทเลโดซึ่งเป็ นนครที่คงความงดงามและความเป็ นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็ น
อนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์นนั้ ยังคงได้รบั การยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติวา่
เป็ นเมืองมรดกโลก
จากนัน้ นําท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุ ในสเปนเริ่มสร้างขึน้ เมื่อปี
ค.ศ.1227 อันเป็ นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กําลังแพร่หลายอยู่ในยุโรปและเสร็จสิน้ สมบูรณ์เมื่อปี ค .ศ.

คํ่า

ที่พกั

1493 ถือเป็ นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สดุ แห่ง
หนึ่งและเป็ นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปน
อีกด้วย ...นําท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่
สมัยโรมันท่านจะประทับใจกับความงดงามและความ
เก่าแก่ของโทเลโดซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทงั้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด
(MADRID)(73กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอันทันสมัย
ลํา้ ยุคที่ซึ่งกษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้มาดริด
ขึน้ เป็ นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ จากนัน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปส์ที่ 3 ได้
ย้ายไปอยู่ที่วลั ลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ได้ความเป็ นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี ้
จากนัน้ นําท่านสู่ พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR)จัตรุ สั หลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่าน
ถนนคนเดินที่รายล้อมด้วยร้านค้ามากมาย ....อิสระให้ท่านช้อปปิ ้ง สินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋ า
เสือ้ ผ้า รองเท้า ฯลฯ ....
นําท่าน ชมสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของกรุงมาดริด ชมรูปปั้ นหมีเกาะต้นเชอรีสั่ ญลักษณ์ของกรุงมาดริด
บริเวณใกล้ๆ กันเป็ นจุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปั วร์ตา้ เดล โซล (PUERTA DEL SOL)หรือจุด
กึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศนู ย์ซึ่งเชื่อกันว่า หากตัง้ จิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี ้
จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทกุ อย่าง
ผ่านชมอนุสาวรียน์ า้ํ พุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN)ตัง้ อยู่ที่จตั รุ สั รัสซิเบเลส (PLAZA DE
CIBELES) ซึ่งเป็ นวงเวียนสําคัญและสวยที่สดุ แห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี ้ มีอาคาร
สวยงามและสําคัญ ประจําอยู่ทงั้ 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน, กองบัญชาการทหารบกที่ทาํ การใหญ่ไปรษณีย ์ ประตูชยั
อาคาล่า และศูนย์วฒ
ั นธรรมทวีปอเมริกาโดย ประตูชยั อาคาล่า
มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึน้ ในปี
1599 ประตูชยั แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตัง้
ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง…ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมระบําฟลามิงโก้อนั ลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ
ในสไตล์ของสเปนศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทัง้ เพลงดนตรีและการเต้นรําซึ่งเป็ นศิลปะประจําชาติและ
สร้างชื่อของชาวสเปน
AXOR FERIA หรือเทียบเท่า

่ า้ ของการเดินทาง
วันทีห
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตัง้ อยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่นา้ํ
แมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อา่ อลังการ
ไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ
พระราชวังแวร์ซายส์และความสวยงามของ
พระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวง
แห่งนีจ้ ึงถูกสร้างด้วยหินทัง้ หลัง ในปี ค.ศ.
1738 ในสไตล์ บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วย
ห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บ
ภาพเขียนชิน้ สําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิ่งของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณนาฬิกา
หนังสือเครื่องใช้อาวุธ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเป็ นเมืองหลักของแคว้น
และของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริม
แม่นา้ํ เอโบร และแควสาขาอวยร์บาและกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแคว้น ซึ่งมีภมู ิทศั น์ที่
หลากหลายทัง้ ทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ป่ าหนาทึบทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **หมูหนั สเปน**
AXOR FERIA หรือเทียบเท่า

่ กของการเดินทาง
วันทีห
เช้า

มาดริด– ซาราโกซ่า

ซาราโกซ่า-บาร์เซโลนา

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิส์ ิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY
OF THE PILLAR)หรือที่รูจ้ กั ในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตํานานสมัยแรกเริ่มของพระศา
สนจักรกล่าวไว้วา่ นักบุญยากอบองค์ใหญ่อคั รสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)
เป็ นผูน้ ิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า (CAESARAUGUSTA) เป็ นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า งาน
เผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวน
ท่านไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตนัน้ พระนางปรากฏอยู่บนเสาที่ถกู แบกมาโดย หมูเ่ ทพนิกร และเชื่อ

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

กันว่าเป็ นเสาศักดิส์ ิทธิ์ตน้ เดียวกับที่เป็ นที่เคารพนับถือกันใน ซาราโกซ่ามีรายงานว่า
คริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบาร์เซโลนา (BARCELONA) (312 กม.)ประเทศสเปน เมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของสเปน และเป็ น เมืองสําคัญที่สดุ ของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนีเ้ ป็ นที่รูจ้ กั เพราะสถาปนิก
สมัยใหม่อย่างอันโตนี่ เกาดี ้ รวมถึงศิลปิ นระดับโลกคนอื่นๆ อาทิ ปาโบล ปิ กาสโซ่ฆวน มิโร และ
มอนท์เซร์รา่ ท์ กาบาเย่ การได้รบั เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ กเมื่อปี1992 ทําให้โฉมหน้าของ
เมืองนีเ้ ปลี่ยนไปอย่างมาก ...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

คํ่า

15.30น.

เซโลนา

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน ชมเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งตัง้ อยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายรูป
ด้านหน้าของโบสถ์อนั ศักดิส์ ิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA)มีชื่อเต็มๆ ว่า Temple
Expiatori de la Sagrada Família เป็ นโบสถ์ประจําเมืองซึ่งได้รบั การเรียกขานว่า Church of Holy
Family ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิน้
สุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานที่สดุ ด้วยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ด้วยแนวความคิดการคืน
กลับสูธ่ รรมชาติ ตัวอาคารนําเอารูปทรงและพืน้ ผิวต่างๆจากในธรรมชาติมาใช้ โดยความสูงถึง 150
เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยหินโมเสคประดับด้วยปฎิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิน้
จากศิลปิ นสเปน ปั จจุบนั การก่อสร้างโบสถ์แห่งนีก้ ็ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี
2026
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เอาเลตท์ (LA ROCA VILLAGE) ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าและเสือ้ ผ้าแบรนด์
เนมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นําซึ่งมี SHOP
อิสระอาหารคํ่า เพื่อให้ชอ้ ปปิ ้งอย่างเต็มที่

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า

บาร์

บาร์

เซโลนา– กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบาร์เซโลนา เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK256 /EK384

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
12.30น.

ดูไบ- กรุ งเทพฯ

***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
ไม่มีเตียงเสริม

27 ธ.ค. 21 – 4 ม.ค.22 / 29 ธ.ค. 21– 6 ม.ค. 22

88,900.-

13,500

ปี 2022
29 ม.ค. – 6 ก.พ. / 16 – 24 ก.พ.
3 – 11 มี.ค. / 24 มี.ค. – 1 เม.ย.

78,900.-

11,500

11 – 19 เม.ย. / 12 – 20 เม.ย.

88,900.-

13,500

้ ราคาของภาษีนา้ มัน
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงค์
อยู่ตอ่ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ สําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น
9. ค่าทิป

อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
**กรุ ณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทท
ี่ ่านได้รับถือเป็ นสัญญาการ
เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
เงือ่ นไข
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตาม
ราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถาม
เพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)

- กรณีผเู้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนัน้ ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา่ งประเทศ (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ํ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัท
ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและ
อํานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (
ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ างบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้

 เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกู ค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รกั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ น
ส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ
ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัด
จําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย

(โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล

เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผรู้ ว่ มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีก้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี”้

