
  

  

  

  

  

  

  

โปรตุเกส – สเปน 

เดินทาง  ธ.ค. 64 – เม.ย. 65  บินEK 



ก าหนดการเดินทางก าหนดการเดินทาง  

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิวันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ     
22.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี แถว 9 เคานเ์ตอร ์

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

วันทีส่องของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิวันทีส่องของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ --ดูไบดูไบ––ลิสบอนลิสบอน((โปรตุเกสโปรตุเกส) ) 
01.45น. ออกเดินทางสู ่เมืองลิสบอนประเทศโปรตเุกสโดย สายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ีEK385/EK191 

 **แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดไูบ :( 04.55-07.25 )** 
12.35น. (เวลาทอ้งถ่ิน)ถึง เมืองลิสบอนประเทศโปรตเุกสหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรียบรอ้ยแลว้ เดินทางสู ่เคปเดอรอกา้ซึ่งเป็นจดุตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป เป็นท่ี ๆ มีแผน่ดินเป็นท่ี
สดุทา้ยก่อนเป็นมหาสมทุรแอตแลนติค 
จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซินต
รา้ (SINTRA) เมืองพกัตากอากาศ
ยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว ...นาํท่าน  
ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (PENA 
NATIONAL PALACE)พระราชวงั
ท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา้
โดยพระราชวงัแห่งนีถื้อวา่เป็น หนึ่ง
ใน เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องประเทศ
โปรตเุกส ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนีไ้ด ้
กลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสดุในโปรตเุกส โดยในอดีตพระราชวงัถกูใชเ้ป็น
ท่ีประทบัของกษัตริยโ์ปรตเุกสมาตัง้แตค่ริสต ์ศตวรรษท่ี 14 ภายในถกูตกแตง่ประดบัประดาอย่าง
วิจิตรงดงามโดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสดุในโปรตเุกส สว่นใกล้ๆ กบัพระราชวงัจะ
เป็น พีน่าพารค์ (Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ท่ีมีการจดัแตง่ดว้ยตน้ไมห้ลากหลายชนิด ..... 
จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่กรุงลิสบอน (LISBON))เมืองหลวงของประเทศโปรตเุกส ตัง้อยู่ในทวีป
ยโุรปตอนใต ้บนคาบสมทุรไอบีเรีย เมืองแห่งประวตัิศาสตรก์ารคน้พบอนัย่ิงใหญ่ ถึงขนาดมีโคลง
กลา่วไวว้า่ “ลิสบอนคือเจา้หญิงแห่งโลกา ท่ีแมแ้ตม่หาสมทุรยงัโคง้คาํนบัให”้ นั่นเพราะลิสบอนถือ
เป็นขอบสดุทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องทวีปยโุรป และเป็นเมืองท่าสาํคญัท่ีทอดลงสูป่ากอา่วแม่
น ํา้ตากสุ (TAGUS) จนไดร้บัสมญานามวา่ทะเลสีทองเพราะเมื่อมองจากจดุนีล้งไปจะเห็นแสงสีทอง
ของพระอาทิตยอ์สัดงประกายวบัวาวเหนืออา่ว 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  LISBON HOTELหรือเทียบเท่า  



วันทีส่ามของการเดินทาง    ลิสบอน วันทีส่ามของการเดินทาง    ลิสบอน –– บาดาจอซ บาดาจอซ  
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY)ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีฝังศพและ
เป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา ท่ีไดเ้ดินทางสูอิ่นเดียเป็นผลสาํเรจ็ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนั
เย่ียมยอดของสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่ มานเูอลไลน ์
(MANUELINE) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 70 ปี จึงเสรจ็
สมบรูณแ์ละไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกวา่เป็น
มรดกโลก…. 
นาํท่าน ถ่ายภาพกบัหอคอยเบเลม(BELEM TOWER)
เดิมสรา้งไวก้ลางนํา้ เพ่ือเป็นป้อมรกัษาการณด์แูลการ
เดินเรือเขา้ออก และเป็นจดุเริ่มตน้ของการเดินเรือ
ออกไปสาํรวจและคน้พบโลกของวาสโก ดากามาและนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส .... 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                         นาํท่านเดินทางสู ่เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ)(247 กม.)เมืองชายแดนทางตะวนัตกของสเปน 
คํ่า                     รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั CENTER HOTELหรือเทียบเท่า  

วันทีส่ี่ของการเดินทาง   วันทีส่ี่ของการเดินทาง      บาดา บาดา จอซจอซ - โทเลโด - มาดริด - โทเลโด - มาดริด   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสูเ่มืองโทเลโด(TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวตัิศาสตร ์ซึ่งมีความหมายวา่ 
เมืองป้อมนอ้ยในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถกูชาวโรมนัเขา้ยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 
ปีมาแลว้ปัจจบุนัอารยธรรมของชนตา่งชาติครัง้ก่อนยงัคงฝังแน่นคละกนัอยู่ในชีวิตประจาํวนัของ
ชาวเมืองลกัษณะผงัเมืองโทเลโด เป็นเอกลกัษณท่ี์น่าช่ืนชมท่ีสดุของการจดัสรา้งเมืองโบราณอนั
สมบรูณแ์บบตวัเมืองรายลอ้มดว้ยเนินเขามากมายประดจุกาํแพงธรรมชาติดว้ยหบุผา 3 แห่งโดยมี
แมน่ ํา้ทาโคเป็นเสน้ทางคมนาคม นอกจากนีย้งัเป็นใจกลางของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
ปัจจบุนัไดร้บัรองจากยเูนสโกประกาศใหเ้มืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลก  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนขูาวผดัสเปน ** 
บ่าย                  นาํท่านชมเมืองโทเลโดซึ่งเป็นนครท่ีคงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอนัเปรียบเป็น

อนสุรณแ์ห่งประวตัิศาสตรน์ัน้ยงัคงไดร้บัการยอมรบัและบนัทึกเอาไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาติวา่
เป็นเมืองมรดกโลก 
จากนัน้ นาํท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในสเปนเริ่มสรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบโกธิค กาํลงัแพรห่ลายอยู่ในยโุรปและเสรจ็สิน้สมบรูณเ์มื่อปีค.ศ. 



1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตสโ์กธิคท่ีสวยงามท่ีสดุแห่ง
หนึ่งและเป็นศนูยก์ลางแห่งศาสนาคริสตใ์นประเทศสเปน
อีกดว้ย ...นาํท่านเดินลดัเลาะตามตกึรามบา้นช่องเก่าแก่
สมยัโรมนัท่านจะประทบัใจกบัความงดงามและความ
เก่าแก่ของโทเลโดซึ่งเหมือนกบัพิพิธภณัฑท์ัง้เมือง  
  จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่กรุงมาดริด 

(MADRID)(73กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอนัทนัสมยั
ล ํา้ยคุท่ีซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี และประกาศใหม้าดริด
ขึน้เป็นเมืองหลวงใหมข่องพระองค ์จากนัน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจา้ฟิลลิปสท่ี์ 3 ได้
ยา้ยไปอยู่ท่ีวลัลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ไดค้วามเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดันี ้
  จากนัน้นาํท่านสู ่พลาซ่ามายอร ์(PLAZA MAYOR)จตัรุสัหลวงศนูยก์ลางเมืองเก่าแก่ ย่าน
ถนนคนเดินท่ีรายลอ้มดว้ยรา้นคา้มากมาย ....อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง สินคา้นานาชนิด อาทิ กระเป๋า 
เสือ้ผา้ รองเทา้ ฯลฯ ....  
นาํท่าน ชมสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของกรุงมาดริด ชมรูปป้ันหมีเกาะตน้เชอรีส่ญัลกัษณข์องกรุงมาดริด 
บริเวณใกล้ๆ  กนัเป็นจดุศนูยก์ลางของเมือง คือ ปัวรต์า้ เดล โซล (PUERTA DEL SOL)หรือจดุ
กึ่งกลางเมืองกิโลเมตรท่ีศนูยซ์ึ่งเช่ือกนัวา่ หากตัง้จิตอธิษฐานในระหวา่งท่ีเหยียบบนจดุกลางเมืองนี้
จะสมปรารถนาในสิ่งท่ีหวงัไวท้กุอย่าง 
ผา่นชมอนสุาวรียน์ ํา้พไุซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN)ตัง้อยู่ท่ีจตัรุสัรสัซิเบเลส (PLAZA DE 
CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสาํคญัและสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี ้มีอาคาร
สวยงามและสาํคญั ประจาํอยู่ทัง้ 4 มมุไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน, กองบญัชาการทหารบกท่ีทาํการใหญ่ไปรษณีย ์ประตชูยั
อาคาลา่ และศนูยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกาโดย ประตชูยัอาคาลา่ 
มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สรา้งขึน้ในปี 
1599 ประตชูยัแห่งนีส้รา้งขึน้ เพ่ือถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท่ี์ 3 ตัง้
ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง…ไดเ้วลาอนัสมควร 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ  ภตัตาคาร 
นาํท่านชมระบาํฟลามิงโกอ้นัลือช่ือ ดว้ยจงัหวะกระทืบเทา้มนั ๆ 
ในสไตลข์องสเปนศิลปะท่ีมีรูปแบบซบัซอ้นทัง้เพลงดนตรีและการเตน้ราํซึ่งเป็นศิลปะประจาํชาติและ
สรา้งช่ือของชาวสเปน 

ท่ีพกั AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 
 
 



 

วันทีห่า้ของการเดินทาง   วันทีห่า้ของการเดินทาง         มาดริดมาดริด–– ซาราโกซ่า  ซาราโกซ่า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านชมภายนอกพระราชวงัหลวง (PALACIO REAL) ตัง้อยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝ่ังแมน่ ํา้
แมนซานาเรส ท่ีมีความงดงามโออ่า่อลงัการ
ไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนในทวีปยโุรป เน่ืองจาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ
พระราชวงัแวรซ์ายสแ์ละความสวยงามของ
พระราชวงัลฟูวใ์นฝรั่งเศส พระราชวงัหลวง
แห่งนีจ้ึงถกูสรา้งดว้ยหินทัง้หลงั ในปี ค.ศ. 
1738 ในสไตล ์บารอ็ค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ย
หอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง่อย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บ
ภาพเขียนชิน้สาํคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณนาฬิกา
หนงัสือเครื่องใชอ้าวธุ ฯลฯ 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเป็นเมืองหลกัของแควน้

และของ (อดีต) ราชอาณาจกัรอารากอน ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริม
แมน่ ํา้เอโบร และแควสาขาอวยรบ์าและกาเยโกในหบุเขาตอนกลางของแควน้ ซึ่งมีภมูิทศันท่ี์
หลากหลายทัง้ทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ป่าหนาทึบทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา ระหวา่งทางท่านจะได้
สมัผสักบัธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ  ภตัตาคาร **หมหูนัสเปน** 
ท่ีพกั AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 

วันทีห่กของการเดินทาง   วันทีห่กของการเดินทาง         ซาราโกซ่าซาราโกซ่า--บารเ์ซโลนา บารเ์ซโลนา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กบัมหาวิหารแมพ่ระแห่งเสาศกัดิสิ์ทธ์ิ (BASILICA OF OUR LADY 

OF THE PILLAR)หรือท่ีรูจ้กัในนาม ซานตา มาเรีย เดอรฟิ์ลลาร ์ตามตาํนานสมยัแรกเริ่มของพระศา
สนจกัรกลา่วไวว้า่ นกับญุยากอบองคใ์หญ่อคัรสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)    
เป็นผูนิ้พนธพ์ระวรสารท่ีซีซาเรากสุตา้ (CAESARAUGUSTA) เป็นช่ือเดิมของเมืองซาราโกซ่า งาน
เผยแพรธ่รรมของท่านไมไ่ดเ้กิดผลมากมายนกั จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพ่ือชกัชวน
ท่านไปยงักรุงเยลซูาเลม ในนิมิตนัน้พระนางปรากฏอยู่บนเสาท่ีถกูแบกมาโดย หมูเ่ทพนิกร และเช่ือ



กนัวา่เป็นเสาศกัดิสิ์ทธ์ิตน้เดียวกบัท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือกนัใน ซาราโกซ่ามีรายงานวา่ 
คริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแมม่ารีใหห้ายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจาํนวนมาก 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสูเ่มืองบารเ์ซโลนา (BARCELONA) (312 กม.)ประเทศสเปน เมืองใหญ่อนัดบัสอง

ของสเปน และเป็น เมืองสาํคญัท่ีสดุของแควน้คาตาลนุญ่า เมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัเพราะสถาปนิก
สมยัใหมอ่ย่างอนัโตน่ี เกาดี ้รวมถึงศิลปินระดบัโลกคนอ่ืนๆ อาทิ ปาโบล ปิกาสโซ่ฆวน มิโร และ
มอนทเ์ซรร์า่ท ์กาบาเย่ การไดร้บั เป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัโอลิมปิกเมื่อปี1992 ทาํใหโ้ฉมหนา้ของ
เมืองนีเ้ปลี่ยนไปอย่างมาก ...หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จด็ของการเดินทาง   วันทีเ่จด็ของการเดินทาง       บาร์  บาร์ เซโลนาเซโลนา  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน ชมเมืองบารเ์ซโลนา ซึ่งตัง้อยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ถ่ายรูป
ดา้นหนา้ของโบสถอ์นัศกัดิสิ์ทธ์ิ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA)มีช่ือเตม็ๆ วา่ Temple 
Expiatori de la Sagrada Família เป็นโบสถป์ระจาํเมืองซึ่งไดร้บัการเรียกขานวา่ Church of Holy 
Family ซึ่งสรา้งโดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิน้
สดุทา้ยและก่อสรา้งอนัยาวนานท่ีสดุ ดว้ยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ดว้ยแนวความคิดการคืน
กลบัสูธ่รรมชาติ ตวัอาคารนาํเอารูปทรงและพืน้ผิวตา่งๆจากในธรรมชาติมาใช ้โดยความสงูถึง 150 
เมตร ตวัอาคารบรรจงประดบัดว้ยหินโมเสคประดบัดว้ยปฎิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัชิน้
จากศิลปินสเปน ปัจจบุนัการก่อสรา้งโบสถแ์ห่งนีก้็ยงัไมเ่สรจ็สมบรูณค์าดวา่จะเสรจ็สมบรูณใ์นปี 
2026 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู ่เอาเลตท ์(LA ROCA VILLAGE) ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้และเสือ้ผา้แบรนด์
เนมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชัน้นาํซึ่งมี SHOP   

คํ่า                    อิสระอาหารค ํ่า เพ่ือใหช้อ้ปป้ิงอย่างเตม็ท่ี 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง   วันทีแ่ปดของการเดินทาง        บาร์ บาร์ เซโลนาเซโลนา––  กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงบารเ์ซโลนา เพ่ือเดินทางกลบัส ูประเทศไทย 

15.30น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ี EK256 /EK384 



วันทีเ่ก้าของการเดินทางวันทีเ่ก้าของการเดินทาง    ดูไบดูไบ--  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
***แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดไูบ  

12.30น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ…. 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

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 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน 
 

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงค ์
อยู่ตอ่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้สาํหรบัการเปลี่ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัิเหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการ
รกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
7. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง  
8. คา่วีซ่าเชงเกน้ 
9. คา่ทิป 



 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ 
นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง  
**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่่านได้รับถอืเป็นสัญญาการ
เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15วนัก่อนการเดินทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัิวีซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุาํเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

เงือ่นไข  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก เช่น กรณีที่

เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บคา่มดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวนตาม
ราคาทวัร ์ 

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคา่
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถาม
เพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 



-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบขุอ้ความ
ตามเง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าและ
คา่บริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแลว้ 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัท

ฯจะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจาํทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือ

ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบไุว้

ทัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและ

อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์ินสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 



 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร้ว่มเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน

ใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกู

ปฏิเสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑตู เพ่ือใหอ้ยู่ใน

ดลุพินิจของ 

สถานฑตู เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ

ท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั

หมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ

หากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า จะอยู่ใน

ดลุพินิจ 

ของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้



 เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ

ไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรกัเกียจ 

ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง 

หรือถือวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพ่ือความสขุของผูเ้ดินทางเป็น

สว่นใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ 

ก่อน 

จองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุป

รว่มกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์

นัน้ๆ  

ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถ

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดั

จาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึ่งรว่มเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์

สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 

ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี

รบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิ

ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้น

การความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่

คืนคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสม

ทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 


