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HOLA ESPA ÑA  
7DAY 4NIGHTS / TURKISH AIRLINES 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 8-14 / 15-21 มนีำคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

18.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์U  สำยกำรบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK65  

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก.ตอ่ทำ่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วนัทีส่อง สนำมบนิอสิตนับลู – บำรเ์ซโลนำ่ – โปสถซ์ำกรำดำ้ – ชอ้ปป้ิงลำ ลมับลำส   (-/L/D)  

04.10 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก(ีแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบำรเ์ซโลนำ่ (Barcelona) ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่TK1853 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเมอืงบำรเ์ซโลนำ่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลำทีย่โุรปชำ้กวำ่ประเทศ

ไทย 5 ช ัว่โมง ) (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
12.00 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
บำ่ย จากนัน้น าท่านชมบรเิวณดา้นนอกของโบสถซ์ำกรำดำ แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถ์

ศักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวคาตาลัน เป็น
ผลงานทีเ่รียกว่า โมเดริน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอาร์ตนูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ 
ก็ไดจ้ัดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมอืนทีใ่ดใน
โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศสเปน ดนิแดนกระทงิดบุนคำบสมทุรไอบเีรยี 

บำรเ์ซโลนำ่ มหำนครแหง่ศลิปะและสถำปตัยกรรม 

เซอโกเบยี มหศัจรรยร์ำงสง่น ำ้โรมนัโบรำณ  ซำรำโกซำ่ ศูนยก์ลำงครสิตศ์ำสนำของสเปน 

  โทเลโด เมอืงหลวงเกำ่ กรงุมำดรดิ เมอืงหลวงของสเปน 2 คนืเต็ม 

จใุจใน เพลดิเพลนิไปกบักำรชอ้ปป้ิงทีค่นืภำษสีงูสุดถงึ 21-23% 

 

 
 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินเล่นและชอ้ปป้ิงบริเวณถนนลำ รมับลำส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดังของ          
เมอืงบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ยังมี
รา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั ้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.00 น.  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ทีพ่กั Novotel Barcelona Sant Joan Despi หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 

วนัทีส่ำม  บำรเ์ซโลนำ่ –เนนิเขำมองจอูคิ - ซำรำโกซำ่                                               (B/-/D) 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านขึน้สู่จุดชมววิของเมืองที่เนนิเขำมองจูอคิ (Montjuïc) เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มี

ทัศนียภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนินเขายังมหีนา้ผาสูงชันซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นดั่งก าแพง
เมอืง สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการหลายแหง่  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงบรเิวณชำยหำดบำรเ์ซโลนำ่ (Barcelona 
Beach) เป็นชายหาดของบารเ์ซโลน่าทีม่คีวามยาวถงึ 4.5 กโิลเมตร ดว้ยความยาวต่อเนื่องขนาดนี้
จงึเต็มไปดว้ยหาดทีเ่ป็นทีช่มุนุมทอ่งเทีย่วของทัง้คนพืน้เมอืงและนักท่องเทีย่ว แนวชายฝ่ังบารเ์ซโล
น่าแหง่นี ้มคีวามตา่งกนัในแต่ละฤดูกาล สง่ผลใหบ้รรยากาศบรเิวณชายหาดก็พลอยแตกต่างไปดว้ย 
เช่น ฤดูรอ้นที่มีแดดในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ผูค้นจะแห่กันไปเที่ยวเล่น มีความสนุกสนาน 
บรรยากาศเถดิเทงิ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นับเป็นชว่งไฮซซีัน่ของชายหาดบารเ์ซโลน่า แหล่งบันเทงิ
เชน่บารร์มิหาดจะคกึคัก มบีรกิารเชา่เกา้อีผ้า้ใบทีม่รีม่กนัแดดแถวชายหาด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำสว่นตวัของทำ่น 
บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซำรำโกซ่ำ (Zaragoza) ระยะทาง 309 กม. เมอืงศูนยก์ลางทางการศกึษา

และศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างกลางของ 2 เมืองหลักทางการท่องเที่ยว                 
บารเ์ซโลน่า และ มาดรดิ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ซาราโกซา่ น าท่านเขา้ชม มหำวหิำรซำนตำ มำ
เรยี เดอรฟิ์วลำร ์(Basilica of Our Lady of the Pillar) เป็นมหาวหิารครสิตจักรนกิาย
โรมนัคาทอลกิ โดยมหาวหิารถกูสรา้งขึน้อยา่งงดงามทีส่รา้งในแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค ตัง้อยู่



ในบรเิวณจัตรัุส Plaza del Pilar ซึง่วา่กนัวา่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของยโุรปอกีดว้ย จากนัน้น า
ท่านสู ่พลาซา่ เดอ เอสปัณญ่า (Plaza de España) จัตุรัสศูนยก์ลางของเมอืง แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วม
รา้นคา้ตา่งๆไวม้ากมาย อกีทัง้บรเิวณจัตรัุสยงัรายลอ้มดว้ยอาคารเกา่ในรปูแบบนโีอคลาสสคิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น.  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
ทีพ่กั Eurostar Boston Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 

วนัทีส่ ี ่ ซำรำโกซำ่ – เซอรโ์กเบยี – กรงุมำดรดิ                                                     (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซอรโ์กเบยี (Segovia)  ระยะทาง 345 กม. เมอืงท่องเทีย่วอกีเมอืงหนึง่
ของสเปน องคก์าร UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985  

12.00 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าชมรำงสง่น ำ้โรมนั (Acueducto de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใช ้

กาวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จงึไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดย
ชาวโรมันที่ส าคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้จาก
หนิแกรนติกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีส่งูทีส่ดุสูงถงึ 29 เมตร 
จดุเริม่ตน้ของรางสง่น ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้มาในเมอืง รางสง่น ้าแห่งนี้ถอืได ้
วา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเกา่ 
ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่กรุงมำดรดิ (Madrid) ระยะทาง 90 กม. เมอืงหลวงของ
ประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้า
ยคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็น
เมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วย
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป       

18.00 น.  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
ทีพ่กั Ilunion Alcala Norte Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 

วนัทีห่ำ้  กรงุมำดรดิ – โทเลโด – ชอ้ปป้ิงถนนกรนัเบยี                                             (B/L/-)                                                                 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) ระยะทาง 70 กม. ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงป้อมนอ้ย ใน
อดตีเป็นเมอืงหลวงเกา่ของเสปน ในปี 1986 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงโทเลโดเป็นเมอืง
มรดกโลกเนื่องจากมมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวง
ของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาว
มวัรอ์ยูร่ว่มกนัอกีดว้ย น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่โทเลโด ซึง่เป็นนครทีค่งความงดงามและความเป็นมา
ในฐานะเมอืงเก่าอันเปรยีบเป็นอนุสรณ์แห่งประวัตศิาสตรนั์น้ยังคงไดรั้บการยอมรับและบันทกึเอาไว ้
โดยองคก์ารสหประชาชาตวิา่เป็น เมอืงมรดกโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
น าท่านชม ประตูเมอืงปูเอรต์ำ เด บซิำกรำ (Puerta de Bisagra) เป็นหนึง่ในประตูเมอืงทีม่ี
ความส าคัญทีส่ดุของเมอืงโตเลโด ้ประเทศสเปน ตัง้อยูท่างทศิเหนือของยา่นเมอืงเกา่ ครัง้หนึง่เคย
เป็นประตทูางเขา้หลักเพือ่เขา้สูเ่มอืงโตเลโด ้ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงได ้
สดัสว่น โคง้เป็นรปูเกอืกมา้และคอ่ยๆลดหลั่นไดร้ปูสวยงามทกุๆ แหง่ของเมอืงโตเลโด ้ท่านจะไดช้ืน่
ชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มเูดฆาร,์ กอธคิ และเรอเนสซองส ์น าท่านชม
มหำวหิำรแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) ซึง่เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสเปน มหาวหิาร
แห่งโทเลโดนี้เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยทีศ่ลิปะแบบกอธคิก าลังแพร่หลายอยูใ่นยโุรป 
และเสร็จสิน้สมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1493นับเป็นวหิารสไตสโ์กธคิที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้ของทีร่ะลกึของโทเลโด เชน่ ดามสัเซเน ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลง
ด าและขึน้ลายทอง เงนิ หรอืทองแดงถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด ชม ป้อมอลักำ
ซำร ์(Alcazar) ทีต่ัง้อยู่ส่วนทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงในอดตีเป็นสถาบันวชิาทางทหาร จากนัน้อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึของเมอืงโทเลโดตาม อธัยาศัย เชน่ ดามสัเซเน ซึง่เป็นสนิคา้ที่
เป็นภาชนะลงด า และขึน้ลายทอง เงนิ หรอืทองแดง ถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด 

12.00 น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บำ่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมาดรดิ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ณ ถนนกรนัเบยี (Granvia) เป็นทัง้แหล่งชอ้ป

ป้ิงและศนูยก์ลางสถานทีเ่ทีย่วกลางคนื เชน่เดยีวกบับรรยากาศสว่นใหญ่ของมาดรดิ ถนนสายนี้เชดิชู
อดตีและในขณะเดยีวกันก็เปิดรับอนาคต โดยเห็นไดจ้ากรา้นบตูกิและรา้นขายแบรนดน์านาชาตทิี่
ตัง้อยูใ่นอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ันโดดเด่นทีส่ดุในมาดรดิ รา้นคา้ทีอ่ยูบ่นถนนนี้จะแสดงให ้
เห็นถงึการผสมผสานสไตลก์ับสนิคา้อยา่งลงตัว รา้นบตูกิในทอ้งถิน่ตัง้ประชนักับสาขาแฟชัน่ระดับ
สากล เชน่ Zara, Bershka, H&M  และอกีมากมายและรา้นขายสนิคา้ของเรยีลมาดรดิเป็นตัวอยา่ง
ของแบรนดเ์นมสัญชาตสิเปน นอกจากนี้บรเิวณ ยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร บาร ์และคลับ ทาให ้
ถนนสายนีเ้ป็นทีรู่จ้ักในนาม “ถนนทีไ่มเ่คยหลับใหล” ของกรงุมาดรดิ 

เย็น   อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำสว่นตวัของทำ่น 
ทีพ่กั Ilunion Alcala Norte Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 
วนัทีห่ก พระรำชวงัหลวง – พลำซำ่ มำยอร ์– ชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลท –สนำมบนิมำดรดิ     (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานา
เรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 
1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน 
จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอก
ชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 
จากนัน้น าท่านสูพ่ลำซ่ำ มำยอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตู
พระอาทติย ์ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์  
และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของ
เมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย  
น าทา่นเดนิทางสู ่La Rozas Village ระยะทาง 20 กม. 

12.00 น. อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำสว่นตวัของทำ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชญิทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาท ิPrada,  Armani , Burberry , Calvin Klein , 
Coach , Escada , FC Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , 
L’OCCITANE , Levi’s , Lacoste , LOEWE , Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray-Ban , 
Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch , TAGHEUER , TOMMY HILFIGER , The North 
Face , Timberland , TUMI , Versace ฯลฯ   
ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาดรดิ  

18.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK1860 

23.30 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด สนำมบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK68  
15.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื... 

 



 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบั 
ท ัง้นีท้ำ่นสำมำรถใหท้ปิหวัหนำ้ทวัรช์ำวไทยไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของทำ่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรอ์ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วในตำ่งประเทศ 

ตำมกฎหมำย สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 4 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Novotel Barcelona Sant Joan Despi หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Eurostar Boston Hotel หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Ilunion Alcala Norte Hotel หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 10 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 4 มือ้ มือ้กลางวัน 3 มือ้ มือ้เย็น 3 มือ้)   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คำ่บรกิำรน ำ้ด ืม่ทำ่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทำ่น 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทำ่น 

เด็กอำย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจำ่ย
เพิม่ 

8-14 มนีำคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 54,000.- 12,000.- 

15-21 มนีำคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 54,000.- 12,000.- 



อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 

× คำ่วซีำ่สเปน 

× คำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คำ่ตรวจ RT PCR ขำออกจำกประเทศไทย และ RT PCR ขำเขำ้ประเทศไทย  

× คำ่โรงแรมกกัตวัตอนมำถงึประเทศไทย 1 วนั 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สำยกำรบนิ Turkish Airlines อนญุำตใหโ้หลดสมัภำระไดท้ำ่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมอธัยำศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

×   

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิำรแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพำสปอรต์แลว้เทำ่น ัน้ 

ประเทศสเปน รบัวคัซนีทกุยีห่อ้ / ไมร่บัวคัซนีสตูรไขว ้ 

พำสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขกำรจอง และ วธิกีำรช ำระเงนิ: 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ ำนวน 39,999 บำท ช ำระภำยใน 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวนัเดนิทำง 30 วนั ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่30 วนักอ่นกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการ

จองของทา่นและคนืเงนิจ านวน 12,000 บำท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง

อเีมล  

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // หำกไมส่ง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 



→เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่5 กมุภาพันธ ์2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่6 กมุภาพันธ ์– 20 กมุภาพันธ ์ 2565  คนืเงนิจ านวน 35,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่21 กมุภำพนัธ ์2564 จนถงึวนัเดนิทำงไมค่นืคำ่ทวัรท์กุกรณี  

 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัทีส่ถำนทตูเพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น) 

 

o หนงัสอืเดนิทำงทีเ่หลอือำยใุชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอื
เดนิทำงเลม่เกำ่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถำ่ยส ี(ตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซนตเิมตร จ ำนวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยำ่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย ส าเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภำษำองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังำนบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบชุือ่-ต ำแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลำใหค้รบ เป็นภำษำ 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจำ้ของบรษิทัและกรรมกำรบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภำษำองักฤษ  



*ขำ้รำชกำรและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิ (สถำนทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทำ่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจำกออมทรพัยแ์ละ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงนิอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐำนกำรเงนิของทำ่นสมบรูณ์ 
ทีส่ดุ)  

 

*1.หนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภำษำองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จำกธนำคำรตวัจรงิ  

*******************ส ำคญัในกำรขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุำสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอรต์ (ทำงเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคำ้วำ่ควรจะตอ้งไปขอจำก 

ธนำคำรวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 
o ส ำเนำบตัรประชำชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส ำเนำสตูบิตัร 1 ชุด  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยำ่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำนหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส ำเนำสมรส 2.ส ำเนำใบมรณะบตัร โดยเอกสำร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีำร  

o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี 1 ชุด 
o กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

กำรถำวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หำกสถำนทตูมกีำรเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู 
ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมำยเหต*ุ กำรนดัควิยืน่วซีำ่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยำ่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ ำนวนควิของสถำนทตูใน

แตล่ะวนั เพรำะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคำ้ตอ้งกำรยืน่วซีำ่ ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสำรทีใ่ชย้ืน่อำจจะมปีรบัเปลีย่นบำงอยำ่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทำงเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทำ่น ตำมทีก่ ำหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น
กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่น ัน้  

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์

ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 

ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 


