
 
 

รหัสโปรแกรม : 22365 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Ola Spain - Portugal  
สเปน โปรตเุกส  8 วนั 5 คนื 

เดนิทาง 9-16/23-30 ม.ีค. 65 / TURKISH AIRWAYS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U  สายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK65  

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง      สนามบนิอสิตนับลู – กรงุมาดรดิ – พระราชวงัหลวง –  พลาซา่ มายอร ์ – ชอ้ปป้ิงถนน

กรนัเบยี                                                                                                      (-/L/D)  

04.10 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก(ีแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

06.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมาดรดิ (Madrid) ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่TK1857 

10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงกรุงมาดรดิ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทียุ่โรปชา้กวา่ประเทศ

ไทย 5 ช ัว่โมง ) (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

น าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน 

ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับ

จากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี ่และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-

1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป     

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศสเปน และโปรตเุกส บนคาบสมทุรไอบเีรยี 

กรงุมาดรดิ เมอืงหลวงของสเปน   

โทเลโด เมอืงหลวงเกา่ของสเปน  กอรโ์ดบา เมอืงมรดกโลกแหง่อนัดาลเูซยี 

จใุจใน เซบยีา่ เมอืงแหง่ศลิปะและสถาปตัยกรรม  

ฟาร ูเมอืงใตส้ดุของโปรตเุกส ลากอส เมอืงทา่ทีโ่ดดเดน่ดว้ยหนา้ผาแสนงดงาม 

ลสิบอน เมอืงหลวงขอโปรตเุกส  ซนิทรา เมอืงมรดกโลกสดุโรแมนตคิ 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่ับ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส 

สวยงามโออ่่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 

ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน จากนัน้น า

ท่านชมอุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอร์แวนเตส กวเีอกชาวสเปนที่

ตัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

 จากนัน้น าทา่นสูพ่ลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์  

และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง

ทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ณ ถนนกรนัเบยี (Granvia) เป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงและศนูยก์ลางสถานทีเ่ทีย่ว

กลางคนื เชน่เดยีวกบับรรยากาศสว่นใหญข่องมาดรดิ ถนนสายนี้เชดิชอูดตีและในขณะเดยีวกันก็เปิดรับ

อนาคต โดยเห็นไดจ้ากรา้นบตูกิและรา้นขายแบรนดน์านาชาตทิีต่ัง้อยูใ่นอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แก่

อนัโดดเดน่ทีส่ดุในมาดรดิ รา้นคา้ทีอ่ยูบ่นถนนนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถงึการผสมผสานสไตลก์ับสนิคา้อยา่งลง

ตัว รา้นบตูกิในทอ้งถิน่ตัง้ประชนักับสาขาแฟชัน่ระดับสากล เชน่ Zara, Bershka, H&M  และอกี

มากมายและรา้นขายสนิคา้ของเรยีลมาดรดิเป็นตัวอยา่งของแบรนดเ์นมสัญชาตสิเปน นอกจากนี้บรเิวณ 

ยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร บาร ์และคลับ ทาใหถ้นนสายนี้เป็นทีรู่จ้ักในนาม “ถนนทีไ่มเ่คยหลับใหล” 

ของกรงุมาดรดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



18.00 น.   พเิศษรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลาเมนโก ้

 ณ ภตัตาคาร Flamenco Torres Bermejas 

ทีพ่กั Ilunion Alcala Norte Madrid  ระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  กรงุมาดรดิ – โทเลโด  – กอรโ์ดบา                                                            (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo) ระยะทาง 73  กม. ซึง่มคีวามหมายวา่ เมอืงป้อมนอ้ย ในอดตี

เป็นเมอืงหลวงเกา่ของเสปน ในปี 1986 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงโทเลโดเป็นเมอืงมรดกโลก

เนือ่งจากมมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดิ

สเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยูร่่วมกันอกี

ดว้ย น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่โทเลโด ซึง่เป็นนครทีค่งความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมอืงเกา่อัน

เปรียบเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์นั้นยังคงไดรั้บการยอมรับและบันทึกเอาไวโ้ดยองค์การ

สหประชาชาตวิา่เป็น เมอืงมรดกโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ประตูเมอืงปูเอรต์า เด บซิากรา (Puerta de Bisagra) เป็นหนึง่ในประตูเมอืงที่มี

ความส าคัญทีส่ดุของเมอืงโตเลโด ้ประเทศสเปน ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของยา่นเมอืงเกา่ ครัง้หนึง่เคยเป็น

ประตทูางเขา้หลักเพือ่เขา้สูเ่มอืงโตเลโด ้ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงไดส้ัดสว่น 

โคง้เป็นรปูเกอืกมา้และคอ่ยๆลดหลั่นไดร้ปูสวยงามทกุๆ แหง่ของเมอืงโตเลโด ้ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัความ



แตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มเูดฆาร,์ กอธคิ และเรอเนสซองส ์น าท่านชมมหาวหิารแหง่

โทเลโด (Toledo Cathedral) ซึง่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสเปน มหาวหิารแห่งโทเลโดนี้เริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยทีศ่ลิปะแบบกอธคิก าลังแพร่หลายอยูใ่นยโุรป และเสร็จสิน้สมบรูณ์

เมือ่ปี ค.ศ. 1493นับเป็นวหิารสไตสโ์กธคิทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สิน้

คา้ของทีร่ะลกึของโทเลโด เชน่ ดามัสเซเน ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด าและขึน้ลายทอง เงนิ หรอื

ทองแดงถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด ชมป้อมอลักาซาร ์(Alcazar) ทีต่ัง้อยูส่ว่นทีส่งู

ทีส่ดุของเมอืงในอดตีเป็นสถาบันวชิาทางทหาร จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ

ของเมอืงโทเลโดตาม อัธยาศัย เชน่ ดามัสเซเน ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด า และขึน้ลายทอง เงนิ

หรอืทองแดงถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอรโ์ดบา (Cordoba) ระยะทาง 310 กม. เมอืงที่มทีัง้ความเก่าและความ

ทันสมัยประกอบกันไปแบ่งคั่นเอาไวด้ว้ย ก าแพงเมอืงที่สรา้งสมัยมัวร์เรอืงอ านาจที่ยังไดรั้บการดูแล

รักษาไวเ้ป็น อยา่งด ีโดยดา้นหนึง่นัน้เป็นตรอกแคบ ๆ ทีว่กวน และรวมเอาความโบราณทัง้ปวงไวด้ว้ยกนั 

ขณะทีอ่กีฟากหนึง่นัน้เป็น ถนนเลนกวา้งทันสมัยอยา่งศตวรรษที ่20 แท ้ๆ ท่านจะไดเ้ห็นบรเิวณทีเ่ป็น

สว่นของประวัตศิาสตรใ์นชว่ง 152 ปี กอ่นครสิตกาล ทุกวันนี้ในความเป็นเมอืงสมัยใหมข่นาดกลาง ตัว

เมืองเก่ายังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ยอ้นไปเมื่อครัง้ เมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่

เจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจักรกาหลบิแห่งกอรโ์ดบา (Caliphate of Cordoba) ของชาวมสุลมิ ซึง่เคย

ปกครองพื้นที่เกือบทัง้หมดในคาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณกันว่าเมืองกอร์โดบาซึง่มีประชากรถึง 

500,000 คนในครสิตศ์ตวรรษที ่10 เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุอนัดับสองของโลกรองจากคอนสแตนตโินเปิล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั Ayre Hotel Cordoba   ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่ กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ลากอส (โปรตเุกส) – ฟาร ู                                        (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าเดนิทางสู ่เมอืงเซบยีา่ (Seville) ระยะทาง 140 กม. เมอืงศูนยก์ลางทางการเงนิ วัฒนธรรมศลิปะ

ของภาคใตข้องสเปน และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองอันดาลูเซยีอกีดว้ย เป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจา้ภาพจัดงานเอ็กซโ์ปเมือ่ปี ค.ศ. 1992 รวมทัง้เป็นเมอืงหลวงของ

แควน้อนัดาลเูซยีดว้ย ซึง่ทัง้มวลนีล้ว้นท าใหเ้ซบญีาป็นเมอืงมเีสน่หท์ีส่ดุในสามเมอืงใหญ่ตอนใต ้เมอืง

ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่ห์และเป็นเมอืงอกแตกทีต่ัง้อยู่รมิสองฝ่ัง แม่น ้า Guadalquivir มที่าเรือที่มคีวามยาว 

113 กโิลเมตร หรอื 70 ไมล ์จากสว่นของทะเลเขา้มา  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมสิง่ก่อสรา้งที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ พลาซ่าเอสปันญ่า (Plaza 

Espana) ทีส่วยงามดว้ยตกึรปูโคง้ครึง่วงกลมทีส่รา้งเพือ่งานเอกซโ์ปและไดช้ือ่ว่า เป็นจัตุรัสทีส่วยงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในสเปนและยโุรป แตล่ะโคง้ประตมูตีราประจ าจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น

อทุยานมาเรยีลุยซา่ ร่มรืน่งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตกิ ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ 

(Seville Cathedral) มหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของโลก ถัดจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์

ในกรุงโรมและมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งเมืองเซบีญาเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมที่สรา้งดว้ยศลิปะสไตล์โกธคิ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง / แวะถ่ายรูปกับ หอคอยกริลัดา 

(Giralda Tower) ซึง่เป็นตกึทรงผอมรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซ

บญีา จากนัน้ ชม ทีบ่รรจุศพของครสิโตเฟอรค์ลมับสั นักเดนิเรอืชาวอติาเลยีนทีค่น้พบทวปีอเมรกิา 

ดว้ยการสนับสนุนทางการเงนิจากกษัตรยิแ์ห่งกัสตยิา่ จากนัน้เขา้สูย่า่นการคา้ใจการเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้นานชนดิ ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้อยา่งเพลดิเพลนิใจ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิสูเ่มอืงลากอส (Lagos) ประเทศโปรตเุกส ระยะทาง 277 กม. (เวลาทีป่ระเทศโปรตเุกส

ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง ) (กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศโปรตุเกส ระหว่างซาเกรสและปอรต์เิมารมิฝ่ังแมน่ ้า Rio Bensafrim ตัว

เมอืงเก่าถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่16 และพืน้ถูกปดูว้ยหนิสีเ่หลีย่มอย่างสวยงาม 

นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีม่ชีายหาดและหนา้ผาทีส่วยงามโดดเด่นมากมายตดิอันดับตน้ๆ ของ และในปี 

1755 ในอดตีเคยเป็น เมอืงทา่ทีม่คีวามเกา่แกก่ว่าพันปี แต่ดว้ยการเกดิแผ่นดนิไหวเมือ่ชว่งปี 1755 ท า

ใหส้ภาวะเศรษฐกจิค่อยๆ ถอยลง จนถงึช่วง 1960 ลากอสไดเ้ริม่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มามากขึน้จงึท าใหส้ภาพเศรษฐกจิกลับมาฟ้ืนตัวได ้  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟารู (Faro)  ระยะทาง 77 กม. เป็นเมืองทางใตสุ้ดของประเทศ

โปรตเุกส    

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั  Hotel Monaco Faro หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ฟาร ู– เอโวลา่ – กรงุลสิบอน                                                                     (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถแ์ซ ่(Se Cathedral) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอีายกุว่าพันปี ซึง่ตัง้อยู่

ในบรเิวณปราสาทโบลซา่ และชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเมอืงฟารู  เขา้ชม อารโ์ก ดาวลิา (Arco 

Vila) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุในฟาโรอดตีประตูสู่เมอืงอารโ์กดาวลิาตัง้อยู่

ทางตอนใตส้ดุของถนน Jardim manuel bivar สรา้งโดยสถาปนกิ Francisco Xavier Fabri การตกแต่ง

ซุม้ประตเูป็นรปูปัน้ของนักบญุโทมสัอาควนัิสซึง่ถอืวา่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องฟาโร  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางส ูเมอืงเอโวลา่ (Evora) ระยะทาง 226 กม. หนึง่ในเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

องค์การยูเนสโก เมอืงนี้ยังคงไดรั้บการดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มมีาตัง้แต่สมัยโรมัน

ชม จตัรุสักริลัโด (Giraldo Square) ศูนยก์ลางทีส่ าคัญของเมอืง และเป็นทีต่ัง้ของลานน ้าพุทีส่รา้ง

แบบศลิปะยคุเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556 อสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลอืก

ซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัน าทา่นชม วดัโรมนัแหง่เอโวรา่ (Roman Temple) ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่การ

ขยายอิทธิพลของโรมันในดินแดนของโปรตุเกส ชม โบสถ์เซนตฟ์รานซิส (St. Francis 

Church) ตัง้ตระหง่านอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่15 ชมโบสถ์

โครงกระดกู (Chapel of Bones) สรา้งขึน้จากกลุ่มนักบวชฟรานซสิกันในศตวรรษที ่16 ซึง่น าโครง

กระดกูมาจากสสุานตา่งๆรอบเมอืง ในชว่งทีม่กีารขยายและตอ่เตมิเมอืง มโีครงกระดูกทัง้นักบวชและแม่

ช ีรวมถงึประชาชนทั่วไปกวา่ 5,000 รา่ง  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รงุลสิบอน (Lisbon) ระยะทาง 134 กม. 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั Radisson Blu Hotel Lisbon  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  (2 คนื) 

 

วนัทีห่ก กรงุลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – กรงุลสิบอน                                        (B/L/-)                                                                 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) ระยะทาง 40 กม. จุดทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสดุ

ของทวปียโุรป ซึง่ทา่นสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน ณ ที่

แหง่นี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงซนิทรา (Sintra) ระยะทาง 18 กม. อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของ

นักทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความรม่รืน่ของเขตอทุยานเป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรม

ทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงลสิบอน (Lisbon) น าทา่นถา่ยภาพกบัอนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรี ่

(Discovery Monument)สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิน้พระชนม์

ของเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรปูกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้า

เพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบ

โลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มเีวลาอสิระใหท้านไดล้องชมิ ทารท์ไข ่ณ รา้น Pasteis De Belem 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 

ทีพ่กั Radisson Blu Lisbon หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
วนัทีเ่จ็ด กรงุลสิบอน – สนามบนิกรงุลสิบอน                                                             (B/-/-)                                                                 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos Monastery) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโก 

ดากามา ที่เดินทางสู่อนิเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จ

สมบรูณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุลสิบอน 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
15.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK1760 

22.30 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู ประเทศตรุก(ีแวะเปลีย่นเครือ่ง)  

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิโดฮา – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                               

01.25 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

  

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ ตามกฎหมาย 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

9-16 มนีาคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 53,000.- 15,000.- 

23-30 มนีาคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 53,000.- 15,000.- 



อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศรับ-สง่ จากสนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก  

 คา่อาหาร 14 มือ้ (เชา้ 5 มือ้, กลางวัน 5 มือ้, เย็น 4 มือ้) 

 โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Ilunion Alcala Norte Madrid หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Arye Hotel Cordoba หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Hotel Monaco Faro หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Radisson Blu Hotel Lisbon  หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 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 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่วซีา่สเปน 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย 1 วนั 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสือเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศสเปนและโปรตเุกสรบัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 39,999 บาท ช าระภายในวนัที ่ภายใน 30 วนั กอ่นเดนิทาง  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวัน 30 วันกอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่น

และคนืเงนิจ านวน 12,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

 



- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล  

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่7 กมุภาพันธ ์2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่7-21 กมุภาพันธ ์2565  คนืเงนิจ านวน 35,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่22 กมุภาพนัธ ์2564 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอืเดนิ            
ทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จ านวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยา่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 



 

o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย ส าเนาหลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบชุือ่-ต าแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบ เป็นภาษา 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษาองักฤษ  

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ 
ทีส่ดุ)  

*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารตวัจรงิ  

*******************ส าคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก 

ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ               

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส าเนาสมรส 2.ส าเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสารท ัง้หมด

จะตอ้งมกีาร  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 



ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ านวนควิของสถานทตูใน

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสารทีใ่ชย้ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  15 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

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

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์

ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 

ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ีย่ ์จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทย

สูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ

ตามรายการ  

 



 


