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เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมความงามของ

มหาวิทยาลยัโกอิมบรา (Coimbra University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแกท่ี่ส ุดแห่งหนึ่งของโลก       

ชมเมืองปอร์โต้ (Porto) แหลง่ไวน์ชั ้นดีและไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  ้ ตื่นตากับ     

รางส่งน ้า โ รม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รา้ งขึ้นตั ้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เม ืองซาลาม ังก า 

(Salamanca)   ชอ้ปป้ิงสนุกๆที ่Las Rozas Village Outlet เขา้ชมมหาวิหารแหง่โทเลโด (Toledo 

Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของสเปน พักโรงแรมแบบเต็มอิ่ม 2 คนื ทีก่รุงมาดรดิ (Madrid) 

อร่อยกับหมูหันสเปน และขา้วผัดสเปน และพลาดไม่ไดกั้บการชมโชว์ระบ าฟลามินโก ้อันเรา้ใจ 

โปรตเุกส  สเปน 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดการเดนิทาง  
 

                                            11-18, 18-25 ต.ค. 2559          

                     22-29 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. 2559 

                                                  [เทศกาลปีใหม]่   29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ สนามบินสุวรรณ ภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระห ว่างประเทศ 

เคาน์เตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต์ พบเจา้หนา้ที่จะคอยอ านวยความสะดวก

ใหก้ับท่าน  

 

วนัที่สองของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลสิบอน  

01.35 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางวนัที ่9 พ.ย. 59 ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และถงึดูไบ 

เวลา 05.00 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.25 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 191 

***คณะเดนิทางวนัที่ 9 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 07.15 น. และถึง

ลิสบอน เวลา 12.00 น.*** 

 

12.35 น. ถงึสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  (Portugal) (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลา

ทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร น าทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 

เพื่ อฉลองการครบ 500 ปี แ ห่งการสิ้นพ ระชนม์ของเจ า้ชายเฮนรี่  เดอะ

เนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลาง

น ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอื

ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็น

อกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท ีส่วยงาม เขา้ชมมหาวิหารเจอโร นิ

โม (Jeronimos Monastry) ท ีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ วาสโกดากามา ที่

เดนิทางสู่อ ินเดยีเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของ

งานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทัง้สิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก้
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วา่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LISBON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง          ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้น

ตะวันตก สุดของทวีปยุ โรป ซึ่งท่ านสามารถซื้อใบป ระกาศนียบ ัต ร 

(Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยือน ณ ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง    

ซินทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเท ีย่ว เป็นทีตั่ ้ง

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความร่มรืน่ของเขตอุทยานเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองที่ม ีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส  

ระยะทาง 40 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอกีเมืองหนึง่ท ีม่ ีความส าคัญ

ของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านเขา้ชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of 

Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 ชม

รูปป้ันพระแม่มารี ท ี่ม ีความ ศักดิ์ส ิท ธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของ

ครสิต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มคีวามเชื่อว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวให ้

เด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภัยสงครามโลกครัง้ท ี ่1 และไดบ้อก

กับเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์เพื่อใหลู้เซยี ไดบั้นทกึไว ้

ถงึค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซึง่เหตุการณ์ต่างๆทีลู่เซยีไดบั้นทกึไวก้็

ลว้นเป็นความจรงิท ี่ปรากฏขึน้มาภายหลัง น าท่านเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา 

(Coimbra) อกีเมอืงหนึ่งท ี่ส าคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนนิเขาเหนือแมน่ ้า

มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีก

ขานว่า เอมีเนยีม และไดถู้กยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็น

เมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหว่างชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.

1064 กษัตรยิ์เฟอรด์ินัลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมอืง

โกอมิบรา น าชมมหาวทิยาล ัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท ี่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลี่ยนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิส์

จอหน์ที ่3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม  

ระยะทาง 144 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 81 กม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม TRYP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง                  โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปอร์โต ้(Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตุเกส 

เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหล่งไวนชั์น้ดขีองคนทีม่รีสนยิมใน

การดืม่ไวน ์และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองและตัง้อยู่รมิแม่น ้าโดรู และเมอืงนี้

ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย น า

ท่ านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต  ้ชม ย่านจ ัตุร ัสกลางเมือ ง  Praça dos 

Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ าการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมอืง ชมสถานรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมกีารตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งเขยีนสที ีม่ลีวดลายสนี ้าเงนิ ท ีเ่ล่าเรือ่งราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูป

กับโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืง อายุกว่าพันปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่

จัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ์ João ที่ 1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบุ้กเบิกการ

เดนิเรอือันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยู่บนเนินทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง

เมอืง  

ระยะทาง 117 กม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมืองซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คา

สตลีและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที ่30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงรมิแม่น ้าตอร์เมส เป็นเมืองที่ม ี

ความส าคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอ านาจ 

ปัจจุบันเมืองนี้ไดรั้บขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 น าท่านสู่

พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองทีส่รา้งโดยศลิปะ

สไตลบ์าร็อค ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยุคศตวรรษที ่16 -18 อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย  

ระยะทาง 331 กม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง           ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาท์เลท – มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเท ีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ ระยะทาง 179 กม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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สเปน องค์การ UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1985 ชมรางส่ งน ้า โรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รา้งขึ้น ตั ้งแ ต่

ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีสุ่ดของสเปน 

และยังมสีภาพสมบูรณ์ท ี่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีสู่งท ีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร 

จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาในเมอืง 

รางส่งน ้าแห่งนีถ้อืไดว่้าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอด

สองขา้งทาง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (หมูหนัสเปน)  

 น าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลอืกซือ้สนิคา้มี

กว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 

Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 

Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

กรุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบี

เรยีน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ท ีซ่ึง่กษัตรยิ์ฟิล

ลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็น

เมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดริดไดช้ือ่ว่า

เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก และสูงสุดแห่งหนึง่ในยุโรป  

ระยะทาง 76 กม. 

 

 

 

 

ระยะทาง 26 กม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง            มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชว์ระบ าฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแห่งนีตั้ง้อยู่ทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนีภาพทีส่วยงาม เนือ่งจากมแีม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมอืง น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนือ่งจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญ่ีา ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตลโ์กธกิ  ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจติรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิอ่อน  

ระยะทาง 70 กม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)  
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 น าเวลาท่านเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้่านหา

ซือ้ของทีร่ะลกึในย่านกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จั้กกันด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ 

นอกจากนียั้งมงีานเซรามคิทุกประเภทใหท้่านไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิกลับสู่กรุงมาดริด  เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza 

Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็น

จตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย์) และ

ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้ินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนียั้งเป็นจุดตัดของถนน

สายส าคัญของเมอืงที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น า

ท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry 

tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกีแห่งของกรุงแมดรดิ 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพืน้เมอืง 

 

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง             มาดรดิ – ดูไบ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตั ้งอยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ พ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั ้งหลังในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลัง

เก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนั้น รวมทั ้งสิง่ของมค่ีาต่างๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงที่

มกีารเปลีย่นพันธุ ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวเีอกชาวสเปนที่

ตัง้อยู่เหนอือนุสาวรยี์ดอนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมกรุงแมดรดิ ท ีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรยี ์

น า้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ท ีจ่ตุัรสัรสัซิเบเลส (Plaza 

de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคัญและสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของกรุงมาดรดิ  โดย

บรเิวณนี ้ มอีาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติ

สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ทีท่ าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดรดิ (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ ี ่
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3 ตัง้ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote)  

18.00 น. น าเดิ นทางสู่ สนาม บินบารา จัส  เพื่ อ ใหท้่ านมีเวลาในการท า คืนภาษี               

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.05 น. เดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 144  

***คณะทีเ่ดินทางต ัง้แต ่25 ต.ค. เป็นตน้ไป เทีย่วบนิที ่EK 144 เปลี่ยน

เวลาออกเดนิทางเป็น 21.10 น. และถงึทีดู่ไบเป็นเวลา 07.15 น.*** 

***คณะเดินทางวนัที่ 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 ออกเดนิทางเทีย่วบินที ่ 

EK144 เวลา 21.40 น. และถงึดูไบเวลา 07.40 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง              ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.10 น. ถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 372     

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป เที่ยวบินที่ EK 372 

เปลี่ยนเวลาออกเดินทางเป็น 09.35 น. และถึงที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 

18.40 น.*** 

***คณะเดินทางวนัที่ 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 ออกเดนิทางเทีย่วบินที ่ 

EK370 เวลา 11.45 น. และถงึกรุงเทพฯเวลา 20.45 น.*** 

 

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

                            

โปรแกรม :  โปรตุเกส – สเปน 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)             
ก าหนดการเดนิทาง              11-18, 18-25 ต.ค. 2559          

                     22-29 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. 2559     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 61,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 61,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,300.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 61,900.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
61,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

  ก าหนดการเดนิทาง                 [เทศกาลปีใหม]่   29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 70,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 70,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 70,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
70,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 100,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

          

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
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ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 
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    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 


