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สเปน-โปรตุเกส 8 วนั 
 

คอร์โดบ้าร์ – มัสยดิเมสกต้ิา – มหาวหิารแห่งเซวญ่ีา 
ลสิบอน – เคป เดอรอก้า – บาดาจอซ – แมดดริด 

มหาวหิารเมืองโทเลโด้ ... เมืองประวตัิศาสตร์ – พระราชวงัหลวง  
***  ชิมอาหารพืน้เมือง...ข้าวผดัสเปน + ชมระบ าฟลามิงโก้  ***  

 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   
วนัแรกของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – มาดริด  (สเปน)       

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ชั้นท่ี 4  ผูโ้ดยสำรขำออ สำยกำรบินเอมิเรตส์  (EK)  
เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรับ            

วนัทีส่องของการเดินทาง  มาดริด – คอร์โดบ้าร์       

01.05 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงมำดริด  ประเทศสเปน  โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี  
EK385/EK141 

*.*.*. เปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ *.*.*. 
12.40 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง กรุงมำดริด  เมืองหลวงของประเทศสเปน มหำนครอนัทนัสมยัล ้ำยคุ ท่ี

ซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยำ้ยท่ีประทบัจำกเมืองโทเลโดมำไวท่ี้น่ี และประกำศใหแ้มดดริดข้ึน
เป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์และไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และ
สูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  

  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอร์โดบำ้ร์ เมืองในระบบกำหลิบท่ีมีควำมเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของ
ยโุรปในศตวรรษท่ี 10 มีกำรสร้ำงมหำวทิยำลยั เนน้กำรเรียนรู้ดำ้นวรรณกรรมและวทิยำศำสตร์ 



 

ปรัชญำและกำรแพทย ์เลำะเลียบผำ่นผำ่นเขตก ำแพงเมืองเก่ำท่ีดำ้นหลงัเป็นชุมชนชำวยวิ ปรำสำท 
อลัคำซำร์และสะพำนแบบโรมนั ทอดตวัขำ้มแม่น ้ำกวำดลักีบีร์  

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 
ท่ีพกั    AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   คอร์โดบ้าร์ – เซวญ่ีา 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้น น ำท่ำนชมสุเหร่ำเมซกีตำ้ สุเหร่ำท่ีมีขนำดใหญ่ของบรรดำกำหลิบแห่งอูมยัยำด   หำกจะ
เปรียบเทียบควำมใหญ่โต คงจะไม่สร้ำงควำมประหลำดใจ แต่ ณ ท่ีแห่งน้ีคือบทสรุปของกำร
ปลูกฝังคริสตศ์ำสนำ ลงบนอำณำเขตอนัยิง่ใหญ่ของมุสลิมเดิม ซ่ึงท่ำนจะไดเ้ห็นศิลปะกำรสร้ำง
โบสถข์องชำวคริสตอ์นัยิง่ใหญ่ และศิลปะหลำยแบบถูกบรรจงเติมแต่งใหส้มบูรณ์ จึงเป็น
สถำปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นควำมหฤหรรษอ์ยำ่งลึกซ้ึงแห่งงำนศิลปะ และควำมเจริญรุ่งเรืองทำง
ศำสนำ แต่ในขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือมีห์รับซ่ึงถือเป็นสุดยอดสถำปัตยกรรมช้ินเอก
บนกระเบ้ืองเซรำมิคของศิลปินชำวมวัร์แท ้ๆ ไดรั้บกำรอนุรักษเ์ก็บรักษำใหท้รงคุณค่ำควำมงำม
จนแทบจะหำชมไม่ไดอี้กแลว้บนโลกใบน้ี 

 
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซวญ่ีำ เมืองศูนยก์ลำงทำงกำรเงิน วฒันธรรม และศิลปะของ
ภำคใตข้องสเปน และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองอนัดำลูเซียอีกดว้ย เป็นเมือง
ใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน และเคยเป็นเจำ้ภำพจดังำนเอก็ซ์โปเม่ือปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมือง
หลวงของแควน้อนัดำลูเซียดว้ยซ่ึงทั้งมวลน้ีลว้นท ำใหเ้ซวญ่ีำเป็นเมืองมีเสน่ห์ท่ีสุดในสำมเมือง
ใหญ่ตอนใตเ้มืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกท่ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังแม่น ้ำ
GUADALQUIVIR มีท่ำเรือท่ีมีควำมยำว 113 กม. จำกส่วนของทะเลเขำ้มำ 

 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 



 

บ่ำย น ำท่ำนชมภำยนอกมหำวหิำรแห่งเมืองเซวีญ่ำ ท่ีมีควำมส ำคญัมำกแห่งหน่ึงของสเปน เป็น  มหำ
วหิำรท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก ถดัจำกมหำวิหำรเซนตปี์เตอร์ในกรุงโรม และมหำ
วหิำรเซนตป์อล แห่งกรุงลอนดอน มหำวหิำรแห่งน้ี เป็นอำคำรสถำปัตยกรรม ท่ีสร้ำงดว้ยศิลปะ
สไตลโ์กธิค ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง สร้ำงตั้งแต่ ค.ศ. 1402-1506 วำ่กนัวำ่เป็นจุดประสงค ์ของคณะ
บำทหลวงในปี 1401 ท่ีจะสร้ำงโบสถใ์หดี้ อยำ่งไม่มีใครเทียบเทียมได ้ภำยในวหิำร มีสมบติัท่ี
ประเมินค่ำมิไดห้ลำยอยำ่ง .... น ำท่ำนชม หอคอยกรัิลดา ซ่ึงเป็นตึกทรงผอมรูปส่ีเหล่ียมผนืผำ้สูง 
93 เมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซวญ่ีำ 

  
น ำท่ำน ชมพลำซ่ำเอสปัญญ่ำ แห่งเซวญ่ีำท่ีสวยงำมยิง่ใหญ่อลงักำรดว้ยตึกรูปโคง้ คร่ึงวงกลม ได้
ช่ือวำ่เป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป เคยใชเ้ป็นสถำนท่ีจดังำน เอก็ซ์โปปี 1929 ของกลุ่ม
ประเทศท่ีพูดภำษำสเปน และผำ่นชมหอคอยทองค ำ TORREDEL ORO (GOLDEN TOWER) ท่ีมี
อำยเุก่ำแก่กวำ่ 700 ปี 

 
20.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง พร้อมชมระบ ำฟลำมิงโกอ้นัลือช่ือ ดว้ยจงัหวะกระทืบ

เทำ้มนั ๆ ในสไตลข์องสเปน ศิลปะท่ีมีรูปแบบซบัซอ้นทั้งเพลงดนตรี และกำรเตน้ร ำซ่ึงเป็นศิลปะ
ประจ ำชำติและสร้ำงช่ือของชำวสเปน 

  
ท่ีพกั   VERTICE  หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  เซวญ่ีา – ลสิบอน (โปรตุเกส) 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่ำแก่มีประวติัยำวนำนกวำ่ 800 ปี ของประเทศ
โปรตุเกส เมืองท่ีไดรั้บกำรบูรณะข้ึนมำใหม่จำกเหตุกำรณ์แผน่ดินไหว ตั้งอยูใ่นทวปียโุรปตอนใต้
บนคำบสมุทรไอบีเรีย มีแม่น ้ ำเตโย (TEJO) ท่ีไหลผำ่นใจกลำงเมืองลิสบอน เป็นแม่น ้ำท่ีกวำ้งใหญ่
ไพศำลรำวกบัทะเล  

 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม กรุงลิสบอน นครเก่ำแก่นครหน่ึงในทวปียโุรป ทั้งยงัเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญั และเป็น

ศูนยก์ลำง ทำงกำรเมือง กำรคำ้ อุตสำหกรรม พร้อมทั้งยงัเป็นอุทยำน  นครท่ีเขียวชอุ่มร่มร่ืน ชม
ทศันียภำพของแม่น ้ำเตโย (TEJO) ท่ีไหลผำ่นใจกลำงเมืองลิสบอน เป็นแม่น ้ำท่ีกวำ้งใหญ่ไพศำล
รำวกบัทะเล และยิง่กวำ่นั้นโปรตุเกสถูกโอบลอ้มดว้ยชำยหำดยำวกวำ่ 170 กม. ของผนืมหำสมุทร
แอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่ำลิสบอน “โอลดซิ์ต้ี” และจตุัรัสกำรคำ้ สร้ำงข้ึนในสมยัมำร์ควสิ 
เดอ ปอมแปล  เป็นนำยกรัฐมนตรี  

 จำกนั้นน ำท่ำนชมสะพำนแขวนท่ียำวท่ีสุดในยโุรป ซ่ึงสะพำนน้ีมีช่ือวำ่ PONTE 25 APRIL  (ซ่ึง
เม่ือวนัท่ี 25 APRIL ปี 1974 ไดเ้กิดกำรปฏิวติัเปล่ียนแปลงกำรปกครองมำสู่ระบอบประชำธิปไตย) 
จำกนั้น น ำท่ำนชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบรำณสถำนท่ีสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 16 
สร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมเก่ำ สมยัท่ีนครลิสบอนอยูภ่ำยใตก้ำรยดึครองของชนชำติมวัร์ เดิม
สร้ำงไวก้ลำงน ้ำ เพื่อใชเ้ป็นป้อมปรำกำรและประภำคำร รวมทั้งเป็นคุกอีกดว้ย อดีตเคยเป็นป้อม
รักษำกำรณ์ดูแลกำรเดินเรือเขำ้ออก และเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรเดินเรือออกไปส ำรวจ และคน้พบ
โลกของวำสโก ดำกำมำ และนกัเดินเรือชำวโปรตุเกส เป็นอีกตวัอยำ่งหน่ึงของสถำปัตยกรรมมำนู
เอลไลน์ท่ีสวยงำมอีกแห่งหน่ึง 

  
 จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นชมวหิำรเจโรนิโมส วิหำรเก่ำแก่ท่ีสร้ำงข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 16 โดยกษตัริย ์แมนนู

เอลท่ี 1 องคส์ ำคญัท่ีสุดท่ีสร้ำงช่ือเสียงใหโ้ปรตุเกส ผูซ่ึ้งประสบควำมส ำเร็จจำกกำรส่งนกัเดินเรือ
ล่องมหำสมุทร เพื่อคน้พบแผน่ดินใหม่ในโลก และมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ โดยเฉพำะ
เป็นท่ีฝังศพของวาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ท่ี  สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่วำสโกดำ
กำมำ นกัเดินเรือช่ือดงั ท่ีไดเ้ดินทำงสู่อินเดียเป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงำนอนัเยีย่ม



 

ยอดของงำนสถำปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวำ่ มำนูเอลไลน์ (MANUELINE) ใชเ้วลำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 70 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บกำรรับรองจำกองคก์ำรยูเนสโกวำ่เป็นมรดกโลก วหิำรแห่งน้ีมีควำม
สวยงำมดว้ยศิลปะ แบบโกธิค ซ่ึงจะมีควำมแปลกกวำ่ท่ีอ่ืน คือ มีควำมผสมผสำนแบบมำนูเอลรึ
ซึม 

  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั   TRYP ORIENTE หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีห้่าของการเดินทาง        ลสิบอน – เคปเดอรอก้า – บาดาจอซ  (สเปน) 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเลำะเลียบชำยฝ่ังมหำสมุทรแอตแลนติก ผำ่นเมืองเล็ก ๆ น่ำรักแถบชำน
เมืองลิสบอน เพื่อเดินทำงสู่ เคป้ เดอรอกา้ ซ่ึงเป็น จุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป เป็นท่ีท่ี มี
แผน่ดินเป็นท่ีสุดทำ้ย  ก่อนเป็นมหำสมุทรแอตแลนติค 

  
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองบำดำจอซ  เมืองชำยแดนทำงตะวนัตกของสเปน 

  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 
ท่ีพกั    CENTER หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 



 

วนัทีห่กของการเดินทาง   บาดาจอซ – โทเลโด้ – มาดริด 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโทเลโด ้เมืองประวติัศำสตร์ ซ่ึงมีควำมหมำยวำ่ ”เมืองป้อมนอ้ย” ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ำของสเปน และเคยถูกชำวโรมนัเขำ้ยดึครองเมืองเม่ือ 2,200 ปีมำแลว้ 
ปัจจุบนัอำรยธรรมของชนต่ำงชำติคร้ังก่อน ยงัคงฝังแน่นคละกนัอยูใ่นชีวติ ประจ ำวนัของ
ชำวเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโด ้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่ำช่ืนชมท่ีสุดของกำรจดัสร้ำงเมืองโบรำณอนั
สมบูรณ์แบบ ตวัเมืองรำยลอ้มดว้ยเนินเขำมำกมำย ประดุจ ก ำแพงธรรมชำติดว้ยหุบผำ 3 แห่งโดย
มีแม่น ้ำทำโคเป็นเส้นทำงคมนำคม นอกจำกน้ี  เมืองโทเลโดเ้ป็นใจกลำงของประวติัศำสตร์ และ
วฒันธรรม ปัจจุบนัไดรั้บรองจำกยเูนสโกประกำศใหเ้มืองโทเลโดเ้ป็นเมืองมรดกโลก  

 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภตัตำคำร  (***  ชิมขำ้วผดัสเปน  ***) 
บ่ำย  น ำท่ำนชมเมืองโทเลโด ้ซ่ึงเป็นนครท่ีคงควำมงดงำมและควำมเป็นมำในฐำนะเมืองเก่ำอนัเปรียบ

เป็นอนุสรณ์แห่ง ประวติัศำสตร์นั้นยงัคงไดรั้บกำรยอมรับและบนัทึกเอำไวโ้ดยองคก์ำร
สหประชำชำติวำ่เป็น เมืองมรดกโลก จำกนั้น น ำท่ำนชมภำยนอกมหำวหิำรแห่งโทเลโด ้มหำ
วหิำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เร่ิมสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบโกธิค ก ำลงั
แพร่หลำยอยูใ่นยโุรป และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหำวิหำรสไตส์โกธิคท่ี
สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึง และเป็นศูนยก์ลำงแห่งศำสนำคริสตใ์นประเทศสเปนอีกดว้ย น ำท่ำนเดิน
ลดัเลำะตำมตึกรำมบำ้นช่องเก่ำแก่สมยัโรมนั ท่ำนจะประทบัใจกบัควำมงดงำมและควำมเก่ำแก่
ของโทเลโด ้ซ่ึงเหมือนกบัพิพิธภณัฑท์ั้งเมือง น ำชมโรงงำนผลิตเคร่ืองถมของสเปนดำมำสกิโน่ ท่ี
สวยงำมดว้ยกำรน ำทองและเงินมำตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด ำ  เป็นงำนฝีมือท่ีมีช่ือเสียง
ของโทเลโดม้ำชำ้นำน  

  
จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่ กรุงมำดริด .....น ำท่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำ พลำซ่ำร์ มำยอร์ (PLAZA MAYOR) 
เป็นจตุัรัสใหญ่ใจกลำงเมืองเก่ำอดีตใชป้ระกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เป็นท่ีประกอบพิธีรำชำภิเษก 
และงำนฉลองพิธีส ำคญั ๆ เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดำอศัวนิ และเคยเป็นแหล่งสู้รบอยำ่ง
ดุเดือด ระหวำ่งทหำรของนโปเลียนกบัชำวสเปน ปัจจุบนัยงัคงมีบรรยำกำศ และควำมงำมสมยั
ศตวรรษท่ี 17 



 

 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่จุดศูนยก์ลำงของเมือง คือ ปัวร์ตำ้ เดล โซล หรือจุดก่ึงกลำงเมืองกิโลเมตรท่ีศูนย ์
หรือประตูพระอำทิตยซ่ึ์งเช่ือกนัวำ่ หำกตั้งจิตอธิษฐำนในระหวำ่งท่ีเหยยีบบนจุดกลำงเมืองน้ี จะ
สมปรำถนำในส่ิงท่ีหวงัไวทุ้กอยำ่ง 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร 
ท่ีพกั    CONFORTEL ALCALA NORTE หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   มาดริด – ช้อปป้ิง OUTLET - กรุงเทพฯ       

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนผำ่นชมน ้ำพุท่ีจตุัรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลกัหินอ่อนเทพธิดำซีเบเลส นัง่บนรถ  ซ่ึงเทียม
ดว้ยสิงห์โต 2 ตวั ซ่ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนเช่นกนั จำกนั้น น ำท่ำนชมสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของกรุง
แมดริด คือ   
รูปป้ัน ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนกัฝันผูย้ิง่ใหญ่ ผูจุ้ดประกำยไฟแห่งควำมหวงัใหม่ ในชีวติท่ีดีกวำ่ 
ใหแ้ก่มวลมนุษยชำติภำยใตข้อ้กล่ำวหำวำ่ เป็นนกัอุดมคติลม ๆ แลง้ ๆ จำกวรรณกรรมสเปนช่ือดงั  
“Don Quixote   de la Moncha” 

 
น ำท่ำนชมภำยนอกของ พระรำชวงัหลวง (PALACIO REAL)  

 
 



 

ตั้งอยูบ่นเนินเขำบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ำแมนซำนำเรส ท่ีมีควำมงดงำมโอ่อ่ำอลงักำรไม่แพพ้ระรำชวงั
อ่ืนในทวปียุโรป เน่ืองจำกแนวควำมคิดเปรียบเทียบควำมใหญ่โตของพระรำชวงัแวร์ซำยส์ และ
ควำมสวยงำมของพระรำชวงัลูฟวใ์นฝร่ังเศส พระรำชวงัหลวงแห่งน้ีจึงถูกสร้ำงดว้ยหินทั้งหลงั  
ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบ์ำร็อค โดยกำรผสมผสำนระหวำ่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตำเลียน ชม
ควำมยิง่ใหญ่ภำยในวงัซ่ึงประกอบดว้ยหอ้งต่ำง ๆ มำกมำยถึง 2,830 หอ้ง ภำยในตกแต่งอยำ่งวจิิตร
ตระกำรตำ ดว้ยภำพเขียนสีบนเพดำน โคมไฟแกว้เจียรไน เสำหินอ่อน และประดบัประดำทัว่วงั
ดว้ยงำนศิลปะมำกมำย ซ่ึงนอกจำกจะมีกำรตกแต่งอยำ่งงดงำมแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภำพเขียนช้ิน
ส ำคญั ท่ีวำดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่ำต่ำงๆ อำทิ พดัโบรำณ, นำฬิกำ, หนงัสือ, 
เคร่ืองใช,้ อำวธุ ฯลฯ แลว้ชมอุทยำนหลวงท่ีมีกำรเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกำลดอกไมง้ดงำมตลอด
ปี….อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่ำงๆท่ี LA ROCA VILLAGE  
OUTLET… 

 
ไดเ้วลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.4 0 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK144 / EK372 
**** เปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ **** 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   ประเทศไทย 

18.40 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ…. 
************************************* 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือควำม
ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าใช้จ่าย    

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.  
 4, 11, 25 ก.พ.   
4, 11, 18, 25 ม.ีค. 
1, 15, 22, 29 เม.ย. 
6, 20, 27 พ.ค. 
11-18 มิ.ย. / 18-25 มิ.ย. 25 มิ.ย.-2 ก.ค.   
9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 6-13 ส.ค.  
20-27 ส.ค. / 3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. 
25 ก.ย. – 1 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 16-23 ต.ค. 29 ต.ค.-5 
พ.ย. / 12-19 พ.ย.  
26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

85,900.- 
15,500.- 

4-11 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค. 85,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 
25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

95,900.- 15,500.- 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือ
ภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา** 
อตัรานีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น (ในกรณีมีควำม

ประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
6. ค่ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี)  
8. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง  
9. ค่ำวซ่ีำเชงเกน้ 



 

10. ค่ำทิป 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสือเดินทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ้ำหนกัเกิน 
จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ช้ิน, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้  
3. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 
4. ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
5. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ  
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสั่ง

พิเศษ 
7. ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง  
9. ค่ำตรวจโควดิตำมมำตรกำรของฝ่ังไทย 

 
*กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทาง

ระหว่างบริษัทและลูกค้า* 
เง่ือนไขการจอง  กรุณำจองก่อนล่วงหนำ้ พร้อมช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 
มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคำ้รำยต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง  หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวซ่ีำหรือยกเลิก
กำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงเก็บค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวนทุกกรณี 
- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำทวัร์เตม็จ ำนวนตำม

รำคำทวัร์  
- กรณียืน่วซ่ีำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำ

มำแลว้ทำงบริษทัฯ  



 

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิ่มเติมจำกทำง
บริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ำมท่ีทำงสำยกำรบินใหร้ะบุขอ้ควำม

ตำมเง่ือนไข 
สำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสำย
กำรบินและบริษทัต่ำงประเทศ) ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำ
ตัว๋ หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำกรณีท่ีท่ำนยื่นวซ่ีำ
แลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้
เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
- เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 
ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ 
จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั…. 
- หลงัจำกท่ีมีกำรจองทวัร์และไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทั 
หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษทั ท่ีได้
ระบุไวท้ั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้
ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลืมไวร้ะหวำ่งกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆ

ตำมทำง 



 

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ท่ำน

(ผูใ้หญ่)  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 30 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูก

ปฏิเสธกำร 
เขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพื่อให้อยูใ่น

ดุลพินิจของ 
สถำนฑูต เร่ืองวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ เม่ือ
ท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทั
ฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของเอกสำรวซ่ีำ 
 กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร 

และ 
ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็
ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดั

หมำย 
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
 ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำ จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซ่ึงอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 

ใน 
กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทำงบริษทัฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ และเหตุดวสิัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์และ ควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ลูกคำ้ท่ีเคยเดินทำงแลว้มีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรัก

เกียจ 



 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ด่ืมสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผูอ่ื้น เอำแต่ใจตนเอง 
หรือถือวำ่มำกลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ให้ก่อนควำมวุน่วำนในทวัร์ฯลฯ (เพื่อควำมสุขของผูเ้ดินทำง
เป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพื่อควำมปลอดภยั / เวน้

มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ 

ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหำ

ขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่

ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนักำรเดินทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สำมำรถ
รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน  
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหวำ่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดั
จ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ี

พกั อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั 
ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล 
สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของ
เท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ  ำตอ้งแสดงเหตุผล 
เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ี
รับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ 
มิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎิบติัตำมกฎระเบียบ
ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำม
เหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในคร้ังน้ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

