
เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุที+เป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป ชมความงามของมหา

วทิยาลยัโกอมิบรา (Coimbra University) ซึ+งเป็นมหาวทิยาลัยที+เกา่แกท่ี+สดุแหง่หนึ+งของโลก       ชม

เมอืงปอรโ์ต ้(Porto) แหลง่ไวนช์ั Eนดแีละไดรั้บการขึEนทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้  ตื+นตากบั     ราง

สง่นํ <าโรมนั (Acueducto de Segovia) ที+สรา้งขึEนตั Eงแตศ่ตวรรษที + 1 ที+เมอืงซาลามงักา (Salamanca) 

ชอ้ปปิEงสนุกๆที+ Las Rozas Village Outlet เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็น

วหิารที+ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน พักโรงแรมแบบเต็มอิ+ม 2 คืน ที+กรุ งมาดรดิ (Madrid) อรอ่ยกบัหมหูนั

สเปน และขา้วผดัสเปน และพลาดไมไ่ดก้บัการชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560

ตลุาคม : 10 – 17, 19 – 26 49,900.-
ตลุาคม : 31 ต.ค. – 7 พ.ย. 
พฤศจกิายน : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 45,900.-
ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีLยง คํLา

โรงแรมทีLพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน ✈ ✈ O
HOLIDAY INN LISBON 
HOTEL

3 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา O O O TRYP HOTEL COIMBRA

4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา O O O
GRAN HOTEL CORONA 
SOL

5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ O O O
NOVOTEL PUENTE DE LA 
PAZ 

6
มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– โชวร์ะบําฟลามนิ

โก ้
O O O

NOVOTEL PUENTE DE LA 
PAZ 

7 มาดรดิ – ดไูบ – กรงุเทพฯ O O ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิเอมเิรสต ์พบเจา้หนา้ที+ จะคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีLสองของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 

01.35 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีLยวบนิทีL EK 385 

***ต ั<งแตว่นัทีL 31 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และถงึดไูบ 

เวลา 05.00 น.***

05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื+อรอเปลี+ยนเครื+อง

07.25 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีLยวบนิทีL EK 191 

***ต ั<งแตว่นัทีL 31 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.25 น. และถงึลสิบอน 

เวลา 12.00 น.***
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12.35 น. ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตเุกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิ+นชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชั+วโมง และจะเปลี+ยนเป็น 7 ชั+วโมงในวนัที+ 29 ตลุาคม 2560)  ผา่นขั Eนตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นบนัทกึภาพกบัอนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึEนในปี ค.ศ. 

1960 เพื+อฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิEนพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี+ เดอะเนวเิก

เตอร ์แวะถา่ยรปูกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนํEาเพื+อเป็นป้อม

รักษาการณด์แูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริ+มตน้ของการเดนิเรอืออกไปสํารวจ และคน้

พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึ+งสถาปัตยกรรมแบบมานู

เอลไลนท์ี+สวยงาม นําเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos Monastry) ที+สรา้ง

ขึEนเพื+อเป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ที+เดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัด

เป็นผลงานอนัเยี+ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที+เรยีกกนัวา่มานเูอลไลน ์ (Manueline) 

ใชเ้วลากอ่สรา้งทั EงสิEนถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบรูณ ์และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยู

เนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

คํLา รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี+พัก โรงแรม HOLIDAY INN LISBON HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีLสามของการเดนิทาง          ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัEนพาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุที+เป็นปลายดา้นตะวนัตก

สดุของทวปียโุรป ซึ+งทา่นสามารถซืEอใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที+ระลกึใน

การมาเยอืน ณ ที+แหง่นีE จากนัEนเดนิทางสูเ่มอืง    ซนิทรา (Sintra) อกีหนึ+งเมืองตาก

อากาศยอดนยิมของนักทอ่งเที+ยว เป็นที+ตั Eงของพระราชวงัที+สวยงามที+ไดรั้บการรับรองจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื+นของเขตอทุยานเป็นที+พักผอ่นหยอ่นใจในวนั

หยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงที+มสีถาปัตยกรรมที+คอ่นขา้งมคีวามโดดเดน่ของแควน้แก

รนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส 

ระยะทาง 

40 กม. 

เทีLยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืEนเมอืง
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บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึ+งที+มคีวามสําคญัของครสิต์

ศาสนกิชน นําทา่นชมโบสถแ์มพ่ระฟาตมิา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ+งเป็น

โบสถโ์รมนัคาทอลกิ กอ่สรา้งในปี 1928 – 1953 ชมรปูปัEนพระแมม่าร ีที+มคีวามศกัดิXสทิธิX

และเป็นหนึ+งในหลายเสน้ทางของครสิต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที+มีความเชื+อว่า

พระแม่มารีไดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครั Eงแรกที+แอบหลบภัย

สงครามโลกครัEงที+ 1 และไดบ้อกกบัเด็กทั Eงสามคนถงึเหตผุลที+พระองคล์งมาจากสวรรค ์

เพื+อใหล้เูซยี ไดบ้นัทกึไวถ้งึคําทํานายและคําสอนของพระแมม่าร ี ซึ+งเหตกุารณต์า่งๆทีลู่

เซยีไดบ้นัทกึไวก้็ลว้นเป็นความจรงิที+ปรากฏขึEนมาภายหลงั จากนัEนเดนิทางสูเ่มอืงโกอมิ

บรา (Coimbra) อกีเมอืงหนึ+งที+สําคญัของโปรตเุกส ตั Eงอยูบ่นเนนิเขาเหนอืแมนํ่ <ามอน

เดโก (Mondego) ซึ+งสมัยถกูปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีกขานวา่ เอมี

เนยีม และไดถ้กูยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงที+เชื+อมการคา้

ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที+ 

1 แหง่ลอีอน ไดร้บชนะแขกมวัรแ์ละปลดปลอ่ยเมอืงโกอมิบรา นําทา่นสูม่หาวทิยาลยัโก

อมิบรา(Coimbra University) อสิระใหท้่านได ้ ถ่ายรูปกับสถานที+สําคัญภายใน

มหาวทิยาลัยที+เกา่แกท่ี+สดุแหง่หนึ+งของโลก กอ่ตั Eงในปี ค.ศ.1290 แตก่็ถกูเปลี+ยนเป็น

พระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ที + 3 ในปี ค.ศ.1537 

ซึ+งยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคที+สวยงาม 

ระยะทาง 

144 กม. 

ระยะทาง 

81 กม. 

คํLา รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร อาหารพืEนเมอืง

นําเขา้สูท่ี+พัก โรงแรม TRYP HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีLส ีLของการเดนิทาง                  โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัEนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ต ้ (Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตเุกส เป็น

เมอืงที+มชี ื+อเสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซึ+งเป็นแหลง่ไวนช์ั Eนดขีองคนที+มรีสนยิมในการดื+มไวน ์

และเป็นเมอืงที+ใหญ่เป็นอันดับสองและตั Eงอยูร่มิแม่นํEาโดรู และเมอืงนีEยังไดรั้บการขึEน

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย นําทา่นชมเมอืงมรดกโลกปอร์

โต ้ชมยา่นจตัรุสักลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามที+เป็น

ที+ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวา่การเมอืง ชมสถานรีถไฟ São Bento ซึ+ง

ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบืEองเขยีนสทีี+มีลวดลายสนํีEาเงนิ ที+เล่าเรื+องราวของชาว

โปรตเุกส แวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์ Sé de Porto ที+เกา่แกท่ี+สดุของเมอืง อายกุวา่พันปี 

โบสถแ์หง่นีEเป็นที+จัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์ João ที+ 1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี+ ผู ้

บกุเบกิการเดนิเรอือนัยิ+งใหญข่องโปรตเุกส สรา้งอยูบ่นเนนิที+สามารถมองเห็นทวิทศันข์อง

เมอืง 

ระยะทาง 
117 กม.

เทีLยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืEนเมอืง
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บา่ย นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและ

เลออน ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน (เวลาท ้ องถิ+นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั +วโมง 

และจะเปลี+ยนเป็น 6 ชั+วโมงในวนัที+ 29 ตลุาคม 2560) ตั Eงอยูบ่นที+ราบสูงรมิแมนํ่Eาตอรเ์มส 

เป็นเมอืงที+มคีวามสําคัญเนื+องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอํานาจ 

ปัจจบุนัเมอืงนีEไดรั้บขึEนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 

ระยะทาง 
331 กม.

คํLา รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี+พัก โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีLหา้ของการเดนิทาง           ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสูพ่ลาซา่ มายอร ์ (La Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมอืงที+สรา้งโดยศลิปะ

สไตลบ์าร็อค ที+เป็นเอกลกัษณข์องความรํ+ารวยในยคุศตวรรษที+ 16 -18 อสิระใหท้า่นได ้

เดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั  จากนัEนเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่ง

เที+ยวอกีเมอืงหนึ+งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึEนทะเบยีนใหเ้มอืงนีEเป็นเมอืงมรดก

โลกในปี 1985 ชมรางสง่นํ <าโรม ั น (Acueducto de Segovia) ที+สรา้งขึEนตั Eงแต่

ศตวรรษที+ 1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดเุชื+อมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บการ

ยกย่องว่าเป็นสิ+งก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที+สําคัญที+สุดของสเปน และยังมี

สภาพสมบรูณท์ี+สดุอกีดว้ย รางสง่นํEาประกอบขึEนจากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวาม

ยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุที+สงูที+สดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริ+มตน้ของรางสง่นํEานีE เริ+ม

ตั Eงแตน่อกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่นํEาเขา้มาในเมอืง รางสง่นํEาแหง่นีEถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมอืง  นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึ+ง

เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง

ระยะทาง 
179 กม.

เทีLยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืEนเมอืง (หมหูนัสเปน)

นําทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นเลอืกซื Eอสนิคา้มกีวา่รอ้ย

รา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph 

lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, 

Calvin Klein ฯลฯ จากนัEนนํา ทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของ

ประเทศสเปน ตั Eงอยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนั

ทนัสมยัลํEายคุ ที+ซ ึ+งกษัตรยิฟิ์ลลปิที+ 2 ไดท้รงยา้ยที+ประทบัจากเมอืงโทเลโดมาที+นี+ และ

ประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืง

มาดรดิไดช้ื+อวา่เป็นเมอืงหลวงที+สวยที+สดุแหง่หนึ+งในโลก และสงูสดุแหง่หนึ+งในยโุรป 

ระยะทาง 
76 กม. 

ระยะทาง 
26 กม.

คํLา รับประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี+พัก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีLหกของการเดนิทาง            มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีEตั Eงอยูท่างภาคกลางของประเทศ

สเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีEเป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพที+

สวยงาม เนื+องจากมแีมนํ่Eาเทกสั ไหลผา่นเมอืง นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด 

(Toledo Cathedral) เนื+องจากเป็นวหิารที +ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวหิาร

เมอืงเซบญีา่ ที+สรา้งตั Eงแตศ่ตวรรษที+ 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธกิ ภายในมหา

วหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหนิออ่น 

ระยะทาง 
70 กม.

เทีLยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืEนเมอืง 

นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงที+สวยงามที+สดุแหง่หนึ+งของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหาซืEอของที่

ระลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืที+รูจั้กกนัด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ 

นอกจากนีEยงัมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอกีดว้ย  

จากนัEนนําทา่นเดนิกลบัสูก่รงุมาดรดิ  เพื+อนําทา่นสู ่พลาซา่ มายอร ์ (Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึ+งเป็นจตุ รัสใจกลางเมอืง 

นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที+ศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิ

และรถเมลท์กุสาย นอกจากนีEยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงที+หนาแน่นดว้ย

รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปั<นหมเีกาะตน้เชอรีL 

(The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณสํ์าคญัอกีแหง่ของก

รงุแมดรดิ

คํLา รบัประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพื<นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)

เขา้สูท่ี+พัก ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีLเจ็ดของการเดนิทาง             มาดรดิ – ดไูบ – กรงุเทพฯ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ+งตั Eงอยูบ่นเนนิเขารมิฝั+งแมนํ่Eาแมน

ซานาเรส สวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัใดในทวปียโุรป พระราชวงัหลวงแหง่นีEถกู

สรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Eงหลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะ

แบบฝรั+งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึ+งนอกจากจะมกีาร

ตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเกบ็ภาพเขยีนชิEนสําคญัที+วาดโดยศลิปินในยคุนัEน รวม

ทั Eงสิ+งของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื+องใช,้ อาวธุ จากนัEนนําทา่นชม

อทุยานหลวงที+มกีารเปลี+ยนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน

ที+ตั Eงอยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ

เทีLยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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(***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย*์**, ขอสงวนสทิธิVการยา้ยเมอืงทีLเขา้พกั เชน่ 

กรณีทีLเมอืงน ั<นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีLใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมี

การปรบัเปลีLยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําทา่นเที+ยวชมกรงุแมดรดิ ที+มสีถาปัตยกรรมที+สวยงามอยูม่ากมาย ทั Eงอนสุาวรยีนํ์ <าพไุซ

เบเลส (The Cibeles Fountain) ตั Eงอยู ท่ี+จตัรุสัรสัซิ เบเลส (Plaza de Cibeles)  

ซึ+งเป็นวงเวยีนสําคัญและสวยที+สดุแห่งหนึ+งของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนีE มอีาคาร

สวยงามและสําคญั ประจําอยูท่ั Eง 4 มมุไดแ้ก ่ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการทหาร

บก,ที+ทําการใหญไ่ปรษณีย ์ ประตชูยัอาคาลา่ และศนูยว์ฒันธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตู

ชยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึEนในปี 1599 ประตชูยัแหง่

นีEสรา้งขึEนเพื+อถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี+ 3 ตั Eงตระหงา่นทางตะวันออกของใจกลางเมอืง 

ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื+อแวะถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆ

เต ้(Donquixote) 

18.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิบาราจัส เพื+อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี               (Tax 

Refund) และเลอืกซืEอสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

22.05 น. เดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีLยวบนิทีL EK 144  

***ต ั<งแตว่นัทีL 31 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. และถงึดไูบ 

เวลา 07.45 น.***

วนัทีLแปดของการเดนิทาง              ดไูบ – กรงุเทพฯ

07.10 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพื+อรอเปลี+ยนเครื+อง

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีLยวบนิทีL EK 372     

***ต ั<งแตว่นัทีL 31 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการที+จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที+ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที+ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Eงในกรณีที+ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีEาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ+ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลี+ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที+ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลี+ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที+คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืLอทา่นทาํการซื<อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืLอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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โปรแกรม :  โปรตเุกส – สเปน 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
   ตลุาคม : 10 – 17, 19 – 26  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
   ตลุาคม : 31 ต.ค. – 7 พ.ย. 

พฤศจกิายน : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค.  

ในกรณีทีLลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีLของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั<ง มฉิะน ั<นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั<ง

ส ิ<น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีLยนแปลงได ้ท ั<งนี<ข ึ<นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีLไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดีLยว เพิLมทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืLองบนิ ลดทา่นละ 20,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ืLนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืLนวซีา่ในวนัยืLน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั<นธรุกจิเพิLมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิLมตน้ทีLทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืLอทีLน ัLง confirm เทา่น ั<น)
8x,xxx.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํLากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั) 45,900.-

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

พกัหอ้งเดีLยว เพิLมทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั)
45,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืLองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ืLนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืLนวซีา่ในวนัยืLน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั<นธรุกจิเพิLมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิLมตน้ทีLทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืLอทีLน ัLง confirm เทา่น ั<น)
8x,xxx.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํLากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

  อตัรา
คา่บรกิาร

ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดีLยว เพิLมทา่นละ 8,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืLองบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ืLนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืLนวซีา่ในวนัยืLน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั<นธรุกจิเพิLมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิLมตน้ทีLทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืLอทีLน ัLง confirm เทา่น ั<น)
8x,xxx.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํLากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนี<รวม
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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1. คา่ตัว̀เครื+องบนิ ชั Eนประหยดั ( Economy Class) ที+ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื+อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที+ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที+ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที+ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที+ทอ่งเที+ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืLอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีL) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืLอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื<อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืLองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิLม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี<ยประกนัเร ิLมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี<ยประกนัเร ิLมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีLมอีายตุ ั<งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื+องดื+มที+สั+งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํEาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิEน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที+สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ <ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีLสายการบนิมกีารปรบัขึ<นราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิLน, พนกังานขบัรถ  (15 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึLงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั+วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีLน ัLงจะยนืยนัเมืLอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั<น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี+เดนิทาง ที+มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื+อทําการจองควิยื+นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื+อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีLตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที+  

อตัรานี<ไมร่วม

เงืLอนไขการจอง

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Eง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที+ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึEน 

  5. การยื+นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Eนตอนการยื+นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Eงแบบหมูค่ณะและยื+น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื+อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที+ 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั+งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที+ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั+วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื+องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Eงหมด 

เง ืLอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีLเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีLเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึ<นจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที+ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึEน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื+นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื+อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ+งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที+คอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที+ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื+องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัEน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ+มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ+ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื+นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนื+องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ+งในการยื+นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่+ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที+ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัEนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที+นั+งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครื+องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครื+องบนิ ซึ+งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครื+องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที+เกดิขึEนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

ขอ้มลูเบื<องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืLนวซีา่และการยืLนขอวซีา่

ขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองต ัYวเครืLองบนิและทีLน ัLงบนเครืLองบนิ
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3.   นั+งที+ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี+จะนั+งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที+สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี+มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื+นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที+เครื+องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํEาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี+มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี+นั+ง Long leg ขึEนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที+เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที+เชค็อนิเทา่นัEน 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิX เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Eงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิVในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั<งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีLบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ<นไป) เนื+องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื+นที+เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที+เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ+งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื+อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั EงนีEท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที+ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที+สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืLนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึEนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̀เครื+องบนิ 

หรอืคา่ตัว̀เครื+องบนิ (กรณีออกตัว̀เครื+องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที+กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั<งหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื+องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื+นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิที+เกดิขึEนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื+องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที+ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั<งหมด 

1. เนืLองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั <นกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึLงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืLองจากโรงแรม

น ั<นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิVในการเรยีกเก็บเงนิเพิLมเตมิในกรณีทีLอาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื+องปรับอากาศเนื+องจากอยูใ่นแถบที+มอีณุหภมูตํิ+า  

3. กรณีที+มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึEนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี+ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื+อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที+มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที+เป็นหอ้งเดี+ยวอาจเป็นห ้องที+มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํEา ซึ+งขึEนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัEนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางกรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิLมเตมิเร ืLองโรงแรมทีLพกั
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