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แกรนด์ไอบีเรีย โปรตุเกส สเปน 9 วนั 
Lisbon Sintra Badajoz Toledo Madrid Zaragoza Barcelona 

 

16.10.2021 BKK-DXB EK 385 0145-0455 
16.10.2021 DXB-LIS EK 191 0725-1235 
22.10.2021 BCN-DXB EK 186 1530-0015+1 
23.10.2021 DXB-BKK EK 384 0250-1230 

 

วนัท่ี 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) 

22.30 น.  พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Check-in สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T   

วนัท่ี 2  ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมช่ือดงั 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบินท่ี EK385 / EK191 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 

12.35 น. คณะถึงท่าอากาศยานลิสบอน ปอร์เตลา เขา้สู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยูใ่นทวีปยโุรปตอนใต้
บนคาบสมุทรไอบีเรีย พระราชวงัหลวงเก่า สร้างในสมยัค.ศ. 14 ดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์ ปัจจุบนัเป็นท่ี
พ านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี มหาวิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา 
ผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) 
อดีตป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สร้างข้ึน เพ่ือฉลองการครบ 500 ปีแห่งการ
ส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคสัตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้าน
ขนมเก่าแก่ท่ีให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสตน้ต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองท่ีมี
ตน้ต ารับแทอ้ยูท่ี่โปรตุเกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยธุยา โดยท่านทา้วทองกีบมา้  
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บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นบนถนนคนเดิน จตุัรัสใจกลางเมือง ยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองตามอธัยาศยั (ทวัร์เดิน
เท่ียวชม ถ่ายรูป ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้พกั HF Fenix Lisboa **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3  ซินทรา - พระราชวงัเปนา – แหลมโรกา้ - บาดาโฮช 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เยอืนเมือง “ซินทรา” เมืองมรดกโลกสุดโรแมนติก สถาปัตยกรรมต่างๆ ในซินทรามีประวติัอนัยาวนานให้น่า
คน้หาปราสาทเปน่า บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเมืองซินทรา UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัเป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโปรตุเกส สร้างโดยพระเจา้จอห์นท่ี 2 ให้แด่ราชินี Eleanor of Viseu เพ่ือเป็นตวัแทนแห่ง
ความรัก 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าคณะไปชม แหลมโรกา้ (Capo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของทวีปยโุรป แลว้เดินทางขา้มพรมแดนสู่สเปน ถึง
เมือง บาดาโฮซ อดีตเมืองหรูมีระดบัระหว่างพรมแดนติดกบัโปรตุเกส เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ ซากเนินปราสาทมวัร์ สามารถมองเห็นแม่น ้ ากวาเดียนาท่ีไหลผา่นระหว่างตวัเนินปราสาทกบั
ป้อมซานกริสโตบลัอนัแข็งแกร่ง 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้พกั AC Hotel Badajoz **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 4  บาดาโฮช - โตเลโด ้- มหาวิหารแห่งโตเลโด ้- อลัคาซาร์ - กรุงแมดริด 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเลโด ้อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้
ผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ าตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

13.00 น. เขา้สู่เขตเมืองเก่า โดยผา่นประตูเมือง ปูเอร์ตา เด บิซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ทุกทุกแห่ง
ของเมืองท่านจะไดช่ื้นชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ มหาวิหารแห่งโตเลโด ้ เดิมมุสลิม
ใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบโกธิค และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อก และนีโอคลาสสิค จนเสร็จ
สมบูรณ์ นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ป้อมอลัคาซาร์ เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสุด
ยอดใน มีเวลาให้ท่านหาซ้ือของท่ีระลึกในยา่นกลางเมือง เป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด ้ คือ
ดาบและมีดเหล็กกลา้ แบบเคลือบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากน้ียงัมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่าน
ไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอีกดว้ย (ทวัร์เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป ไม่รวมค่าเข้าชม) 

ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชมวิว เพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโดท้ั้งเมือง ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน
เอล เกรโก (EI Greco) ไดจ้  าลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามยิง่กว่าของจริง  
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15.00 น. น าคณะเขา้สู่กรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบั
ความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เขา้สู่ ปูเอตา้ เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย ์
จตุัรัสใจกลางเมือง จุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ย
ร้านคา้มากมาย 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้พกั Rafaelhoteles Ventas **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 5  พระราชวงัหลวง - เท่ียวชมกรุงแมดริด - ชอ้ปป้ิง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เขา้ชม พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการ
ไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยโุรป สร้างในสไตลบ์าร็อกผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศส และอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บ
ภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ,  
เคร่ืองใช ้แลว้ไปชม ปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวเีอกชาวสเปน ท่ีตั้ง
อยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย น าเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัของกรุงแมดริด น ้ าพุไซเบเลส ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน อาคารสวยงามใกล้ๆ  
กนัคือ ท่ีท  าการไปรษณีย,์ ประตูชยัอาคาล่า, ปลาซา มายอร์ จตุัรัสส าคญัของกรุงมาดริด, ตลาดซนัมีเกล ปัจจุบนั
ยา่นน้ีเป็นถนนคนเดิน เต็มไปดว้ยร้านกาแฟน่ารัก และห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles อิสระให้ท่าน
เดินเท่ียวยา่น Walking Street ตามอธัยาศยั (ทวัร์เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้พกั Rafaelhoteles Ventas **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 6  แมดริด - ซาราโกซา - บาร์เซโลนา 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. สู่เมือง ซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองหลวงแห่งแควน้อารากอนในประเทศสเปน ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรม
โรมนั ยา่นเมืองเก่า Plaza del Pilar เป็นจตุัรัสคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสเปน รายลอ้มไปดว้ยคาเฟ่น่ารักๆ 
และอาคารประวติัศาสตร์มากมาย มหาวิหารของพระเยซูคริสต ์(La Seo de Zaragoza) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก
ทรงคุณค่า พระราชวงัอลัฆาเฟเรีย  เป็นท่ีประทบัของกษตัริยช์าวคริสตแ์ห่งอรากอนและกษตัริยค์าทอลิกแห่ง
สเปน มหาวิหาร Our Lady of the Pillar มหาวิหารศลิปะบาโรกท่ีมียอดโดม 8 เหล่ียม ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า Ebro 
(ทวัร์เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลนา ไดรั้บการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรือง
ดว้ยธุรกิจท่าเรือและการคา้ ผสมผสานประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่และความทนัสมยั 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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  น าคณะเขา้พกั Ayre Hotel Gran Vía **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 7  ซิต้ีออฟเกาด้ี - ซากราดา้ แฟมิเลีย - La Roca Village Outlet 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าชมผลงานสถาปัตยกรรมอนัยิง่ใหญ่ของ เกาด้ี ท่ีชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่า City of Gaudi  
กาซ่า บตัโย ท่ีเกาด้ีออกแบบให้กบัเศรษฐีส่ิงทอในบาร์เซโลนา กาซา มิลา เกาด้ี ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผูม้ ัง่คัง่
ในปี 1906 เขา้ชม โบสถซ์ากราดา้ แฟมิเลีย งานก่อสร้างท่ีล  ้าค่าและคือความภาคภูมิใจของชาวเมือง ความพิเศษ
ในงานน้ีคือ การรวบรวมรูปทรงและพ้ืนผวิต่างๆ ในธรรมชาติมาใช ้ สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและ
ความสูงของมองตเ์ซร์ราต (ทวัร์เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป รวมค่าเขา้ชมเฉพาะซากราดา้ แฟมิเลีย) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ลา โรกา วิลเลจ ดีไซเนอร์ เอาทเ์ลท็ (La Roca Village Designer Outlet) สวรรคข์องนกั ช้
อปท่ีมีสินคา้กว่า 100 แบรนดด์งั และมากกว่า 140 ร้านคา้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิ Armani / Burberry / Coach / 
Diesel / Gucci / Lancel / Loewe / Longchamp / Prada / TOD'S / Versace  

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้พกั Ayre Hotel Gran Vía **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 8  บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนตจู์อิก - ถนนลาลมับรา – ชอ้ปป้ิงถนนกราเซีย - สนามบิน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เท่ียวชมเมือง บาร์เซโลนา ข้ึนสู่ ยอดเขามอนตจู์อิก ชมความสวยงามของตวัเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี
จดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อนุสาวรียโ์คลมับสั นกัเดินเรือผูค้น้พบโลกแถบใหม่หมู่เกาะ เวสตอิ์นดีส Gothic 
Quarter มหาวิหารบาร์เซโลนา มีอายยุอ้นไปตั้งแต่สมยั 1200 และเป็นท่ีเก็บอฐิัของนกับุญผูอุ้ปถมัภเ์มืองน้ี จตุัรัส
กาตาลุนญา จุดเร่ิมของยา่นถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินคา้นานา
ชนิด, แผงดอกไม,้ ศิลปินเร่และละครใบ ้ เช้ือเชิญให้นักท่องเท่ียวเดินชมอยา่งไม่รู้เบ่ือ (ทวัร์เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป 
ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

12.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK186 / EK384 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 

วนัท่ี 9  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

12.30 น.  น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ 
ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง 
ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ือง
ไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนปรับโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
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ช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหนา้
ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้
 
 

PERIOD 
Tour Fare 
Adults 

Child 4-
11With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL SUPP 
No Ticket 
Adult 

No Ticket 
Child 

15-23 ต.ค. 64 69900.- 62900.- 55900.- 10000.- 23000.- 18000.- 
03-11 ธ.ค. 64 69900.- 62900.- 55900.- 10000.- 23000.- 18000.- 
25 ธค. 64-03 มค. 65 74000.- 66600.- 59200.- 11000.- 25000.- 20000.- 

   

ค่าทวัร์รวม :      

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 01 ตุลาคม 2564 
 ค่ารถปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่ารถรับ-ส่ง เปน่า พาเลซ / ค่าเขา้ชม เปน่า พาเลซ / ค่าเขา้ชม เรียล ปาลาซิโอ / ค่าเขา้ชมซากราดา้ แฟมิเลีย  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ 4* หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ มีอาหารจีน/ไทย และทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทาน

อาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (เชงเกน้) **พกัในประเทศสเปน 5 คืน** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศ
ไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง (ท่านละ 14 ยโูร) 
 ค่าส่งกระเป๋าในห้องพกัของแต่ละโรงแรม (ใชบ้ริการโรงแรม 3-5 ยโูรต่อใบ / ท่าน) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ (ท่านละ 700 บาท) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั European Holiday #best value# กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและ
เช่ือถือได ้ ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ
ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 15,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการ
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จองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์
ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
 ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
 บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว หากมีการ
จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแลว้ ท่านจะโดนหักจากเงินมดัจ าดงัน้ี 
1.1 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,000 บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยบริษทัตวัแทนของสถานทูต VSF 500 บาท 
1.3 ค่าบริการในการเดินเร่ืองขอวซ่ีา บริษทัทวัร์เรียกเก็บ 1,000 บาท 
1.4 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน เอมิเรสต ์แอร์ไลน ์2,500 บาท 

2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% 
ของเงินค่าบริการ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบนอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ตอ้งคืนเงิน
ค่าบริการ 

หมายเหตุ        หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ "ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนด
อตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563"  
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 
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การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการ
สะสมไมลจ์ะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 
 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
o ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 

ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
o ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

o โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้ บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

o ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

o โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมได ้

 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท า
การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าว
ได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ี
ดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้
ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจาก
เจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าขนกระเป๋าส่งไปยงัห้องพกัทุกโรงแรม หากท่านเรียกใชบ้ริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่

ละโรงแรมใบละ 1-2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+

ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และ
ผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
  
 


