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วนัเดินทาง -  มิ.ย. / -  ก.ย. / -  ต.ค.  
 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

.  น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก  ชัน 4 ประตูหมายเลข  แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  

 หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ทีรอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระในการเดินทาง 
 

วันทีสองของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - ดูไบ - กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเทียวบินที  EK 385  

.  น. ถึง สนามบนิดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะรอเปลียนเครือง  
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.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  โดยเทียวบินที EK 191  

12.35 น. ถึง สนามบิน Humberto Delgado Airport กรุงลิสบอน (เวลาทอ้งถินช้ากว่าประเทศไทย  ช.ม.) นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ตวัเมือง กรุงลสิบอน (Lisbon) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของ 

 โปรตุเกส ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ ริมชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติกของ 

 คาบสมุทรไอบีเรียไดรั้บอิทธิพลจากกระแสนาํอุ่นกลัฟ์สตรีม จึงเป็นเมืองหลวงทีมี 

 อากาศอบอุ่นทีสุดในทวีปยุโรป เมืองหลวงทีตงัอยูร่ะหวา่งเนินเขาเจ็ดลูกและอยูบ่น 

 ปากแม่นาํอนักวา้งใหญ่ของริโอ เทจู ้(Rio Tejo) ติดอนัดบั  ของเมืองเก่าแก่ทีสุดใน 

 ยโุรป ถูกคน้พบตงัแต่ ,  ปีก่อนคริสตกาล ถูกยึดครองโดยจูเลียส ซีซาร์, แขกมวัร์ 

 และสุดทา้ยคือ คริสเตียน จึงเป็นอกีเมืองหนึงทีมีประวตัิศาสตร์ทีน่าสนใจ แต่ดว้ยเหต ุ

 แผน่ดินไหวครังรุนแรงทีสุดในปีค.ศ.  ทาํให้ตอ้งบูรณะและสร้างเมืองขึนมาใหม่  

 มีการวางผงัเมืองทีงดงามเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เดินทางสู่ เขตเบเลง จุดเริมการ 

 เดินทางออกสาํรวจโลกของนกัเดินเรือผูยิ้งใหญช่าวโปรตุเกส รวมทงั “วาสโก ดาามา” ผูซึ้ง 

 แล่นเรือออ้มแหลมกู๊ดโฮปสู่อินเดียเป็นคนแรก  ผา่นชม “สะพาน  เมษายน” (The 25  

 de Abril Bridge) สะพานแขวนทียาวเป็นอนัดบั  ของโลก ความยาวทงัสิน 2,277 เมตร  

 เพือเชือมต่อระหว่างลิสบอนกบัอลัมาดาทางฝังซา้ยของแม่นาํเทจูใ้นปีค.ศ.  รูปร่าง 

 หนา้ตาคลา้ยกบัสะพานโกลเดน้เกทของซานฟรานซิสโก ชม “วิหารเจอโรนิโมส์”  

 (Jerónimos Monastery) สร้างในปีค.ศ.  โดยกษตัริยม์านูเอลที  จากเงินภาษเีครือง - 

 เทศต่างๆ ทีไดจ้ากวาสโก ดากามาให้เป็นวิหารทียงิใหญ่โอ่อ่าและสะทอ้นศิลปะมานูเอล- 

 ไลน์ไดล้ะเอยีดออ่นและสมบูรณ์ทีสุด รวมเวลาก่อสร้างเกือบ  ปี ปัจจุบนัเป็นทีเก็บ 

 พระศพของกษตัริยอ์งคส์าํคญัๆ แต่มีบุคคลสาํคญัเพียงสองท่านเท่านนัทีไดรั้บเกียรตินีดว้ย 

 คือ “วาสโก ดากามา” และ “ลูอิช วาซ ดือคามอยซ์” กวีเอกผู ้ประพนัธ์เรืองราวการผจญภยัของชาวโปรตุเกสในการสํารวจดินแดน

ต่างๆ ของโลก จากนันไปชม “อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ” (Monument to the Discoveries) เพือเป็นอนุสรณ์แก่นักสํารวจชาว

โปรตุเกสทีแล่นเรือในระหว่างศตวรรษที  และ  สร้างในปีค.ศ.  เพือเป็นการรําลึกครบรอบ  ปี แห่งการจากไปของ

เจา้ชายเฮนรี ผูรั้บผิดชอบและผลกัดนัการสาํรวจทางทะเลของโปรตุเกส โดยมีรูปปันของพระองคป์ระทบัยืนอยู่ตรงหวัเรือ เรียงต่อ

แถวดว้ยรูปปันของบุคคลสําคญัอีก  ท่าน แลว้ไปชม “หอคอยเบเล็ง” (Belem Tower) สร้างตอนตน้ศตวรรษที  เพือเป็นทงั

ป้อมปราการและเป็นประตูผ่านเข้าสู่ตัวเมือง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของโปรตุเกสเท่านัน 

ดดัแปลงมาจากโกธิค เรอเนสซองส์ และมวัริช แม้จะเป็นเพียงอนุสาวรียเ์ล็กๆ แต่ดว้ยความสําคญัและศิลปะชันยอด “องค์การ

ยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปีค.ศ.  พร้อมกับวิหารเจอโรนิโมส์ ภายใตชื้อ Monastery of the 

Hieronymites and Tower of Belém in Lisbon” มีเวลานําท่านเดิน “ถนนคนเดิน” เชือมต่อถึง “ชีอาดู่ ” (Chiado) ย่านสินค้า 

เสือผา้แบรนดเ์นม แหล่งชอ้ปปิงทนัสมยั เตม็ไปดว้ยบูติคสวยหรู รวมทงัร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารักๆ 
.  น. อาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

พักค้างคืน ณ Eurostars Lisboa Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสามของการเดินทาง    กรุงลิสบอน – โตมาร์ - โกอิมบรา - ปอร์โต 

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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.  น. เดินทางสู่ เมืองโตมาร์ (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) ป็นเมืองเก่าแก่ทีมีเสน่ห์ลอ้มรอบดว้ยอาคารสมัย

ศตวรรษที  มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ทีโดดเด่นมากแห่งหนึง นาํท่านเข้าสู่ “จัตุรัสใจกลางเมือง” เป็นทีตงัของสถานที

สําคญัๆ และอาคารร้านคา้ต่าง ไดแ้ก่ โบสถเ์ซนตจ์อห์นแบ๊บติส โบสถป์ระจาํเมือง, รูปปัน Gualdim Pais ผูก่้อตงัของเมืองโตมาร์,  
 โบสถซ์านตามาเรีย ดู โอลิวลั เป็นโบสถที์ถูกสร้างขึนในช่วงหลงัศตวรรษที -  สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทีมีความโดดเด่นดว้ย

หอระฆงัสามชนั และชม “ปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโตมาร์” สร้างขึนในศตวรรษที  เป็นคอนแวนต์ทีมีความ

สวยงามมาก ซึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ ทีมีความสําคญัทีสุดแห่งหนึงในโปรตุเกส โดดเด่นทางดา้น

ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมทีไดรั้บการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโรมนั โกธิค และเรเนสซอง ต่อมาปราสาทและคอนแวนต์

ไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในปีค.ศ.  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) เป็นเมืองเก่าแก่ตงัแต่สมยัยคุกลางและเป็นทีตงัของ 

 มหาวทิยาลยัโกอิมบราทีเก่าแก่ทสุีดแห่งหนึงของโลก และองค์การยูเนสโก้ได้ขึนทะเบียน 

 อาคารในมหาวิทยาลัยในเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.  (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ  ช.ม.) นาํท่านเทียวชมเมืองโกอิมบราทีตงัอยูบ่นเนินเขามงเดกูติดแม่นาํ ใน 

 อดีตเป็นเมืองทีเชือมการคา้ระหว่างชาวคริสต์กบัชาวมุสลิม เดินสู่เขตเมืองเก่า ผา่นชม 

 สถานทีต่างๆ “จตัุรัสลาร์โก ดา ปอร์ตาเกม”  (Largo da Portagem) ประกอบดว้ยสถา –  

 ปัตยกรรมสวยงามแบบโปรตุกีส, “โบสถซ์านตาครูซ” ทีถือเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติ  

 เนืองจากเป็นเป็นทีฝังพระศพของพระมหากษตัิรยถึ์งสองพระองค ์, ผ่านชม “มหาวทิยา - 

 ลยัโกอิมบรา” ทีครังหนึงเคยเป็นพระราชวงัหลวง และไดมี้การเปรียบเทียบว่าทีนีคือ  

 “อ๊อกซ์ฟอร์ดแห่งโปรตุเกส” และ  “ถนนคนเดินเฟอร์เรยร์าบอร์เกส” (Ferreira Borges) ถนนสายชอ้ปปิงของเมือง และ ร้านขนม

ทาร์ตไข่ชือดงัของเมือง “Pastelaria Toledo”  

.  น. เดินทางสู่ เมืองปอร์โต เมืองใหญ่อนัดับสองของประเทศโปรตุเกส ตังอยู่ริมแม่นําโดรู (Duoro) ทางตอนเหนือของประเทศ 

(ระยะทาง 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.)   และเป็นหนึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยโุรป องค์การยูเนสโก้ได้ขึน 

 ทะเบียนปอร์โตให้เป็นเมืองมรดกโลกปีค.ศ.  ปัจจบุนัเป็นเมืองทา่ทีมีชือเสียงและไวน์จากทนีีก็ขนึชือเป็นทีรู้จกัดี 

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พักค้างคืน ณ Vila Gale Porto Ribeira **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสีของการเดนิทาว   ปอร์โต - หุบเขาดูโรแวลลีย์ - โรงผลิตไวน์พอร์ต - ปอร์โต้ 

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ “หุบเขาดโูรแวลลีย์” แหล่งผลิตไวนพ์อร์ตชือดงัของ 

 โปรตุเกส เตม็ไปดว้ยไร่องุ่นทงัหุบเขา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

   นาที) มีทศันียภาพทีสวยงามของภเูขาและแม่นาํดูโรทีไหล 

 ผา่น นาํท่านชม “โรงผลติไวน์พอร์ต” ทีเก่าแก่ทีสุดในโลก  

 (ไวน์พอร์ต คือ ไวน์ทีมีการเพมิแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ หรือเครือง 

 ดืมแอลกอฮอลท์ีผา่นการกลนัเขา้ไป ส่งผลให้ไวน์มีปริมาณ 

 แอลกอฮอลสู์งกว่าไวน์ทวัไป ซึงโดยปรกติแลว้จะมีปริมาณแอล- 

 กอฮอลโ์ดยปริมาตรอยูที่ - %) ให้ท่านเดินชมไร่องุน่ จากนนัรับฟังขนัตอนในการผลิตไวน์ 
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  ตงัแต่การเก็บเกียว คดัแยก การบ่ม จนถึงการบรรจุใส่ขวดเพือนาํออกจาํหน่าย และให้ท่านไดชิ้มรสชาติไวน์ชนิดต่างๆ จากนัน

เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปอร์โต ้

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเทียวชมเมืองปอร์โต ทีมาของชือประเทศโปรตุเกส มาจากคาํว่า Portus & Cale ซึงใช ้

 เรียกเมืองสองฝังแม่นาํโดรู แลว้กลายมาเป็น Portugal ในปัจจบุนั เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ชม 

 “มหาวิหารแห่งปอร์โต” (Porto Cathedral) ทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของเมือง งดงามดว้ย 

 สถาปัตยกรรมผสมผสานทงัโรมาเนสค ์โกธิค และบารอค ภายในตกแต่งดว้ยกระเบืองเคลือบ 

 ดูแปลกตา ทีนีเป็นจุดชมวิวเมืองทีสวยงามอีกแห่งหนึง มองเห็นตวัเมืองแบบพาโนรามา  

 ชม “สะพานดอมหลุยส์ที ” สะพานเหล็กสองชนัทีมีชือเสียงทอดขา้มแมน่าํโดรู ตวัสะพาน 

 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั Teófilo Seyrig สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.  และ 

 กลายเป็นสะพานเหล็กโคง้ทียาวทีสุดในโลก มีความยาว  เมตร และสูง  เมตร, “ยา่น  

 Praça dos Liberdade” จตัุรัสใจกลางเมือง เรียงรายไปดว้ยอาคารสวยงามทีเป็นทีตงัของ 

 ศาลาว่าการเมืองแบบนีโอคลาสสิค ไม่ไกลกนัถ่ายรูปกบั “ผนงัโบสถ ์Igreja de Carmo”  จุดถ่ายรูปยอดนิยมทีโดดเด่นด้วย

ลวดลายสีฟ้าขาว, “รูปปันของอดีตกษตัริยโ์ปรตเุกส” ทีทาํให้เกิดการออกแสวงหาดินแดน 

 ใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทวัโลก, “หอคอย Torre dos Cléligos” เก่าแก่ทีมี 

 อายกุว่า  ปี มีบนัได  ขนั ดา้นบนเป็นจุดชมวิวเมืองไดเ้ช่นกนั และสถานทีทีห้าม 

 พลาดอีกแห่ง  คือ “ร้านหนังสือ Livraria Lello” ร้านหนงัสือทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงในโลก 
 และเป็นสถานทีทีสร้างแรงบนัดาลใจในการเขียนแฮร์รี พอตเตอร์ นวนิยายแฟนตาซี ทีได ้
 รับความนิยมและเป็นทีรู้จกัทวัโลก ของ เจ. เค. โรวลิ์ง  ร้านหนงัสือนีสร้างขนึในปีค.ศ.  

 1881 ผสมผสานดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิคและวิคตอเรียน บรรยากาศภายในดขูลงัและ 

 สวยงาม จากความสวยงามและโดดเด่นนี จึงไดรั้บการเลือกจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์และสํานักข่าวชนันําของโลก เช่น The 

Guardian (ค.ศ. 2008) Lonely Planet (ค.ศ. 2012) Time Magazine (ค.ศ. 2015) และ The Telegraph (ค.ศ. 2017) ให้เป็น ห นึ ง

ในร้านหนงัสือทีสวยงามทีสุดในโลก แลว้นาํท่านเดินยา่น “ถนนซานตา คาตาริน่า” (Rua Santa Catarina) ถนนสายชอ้ปปิง ที ตั ง

อยูบ่ริเวณจตัุรัสบาตลัฮา ประกอบดว้ยอาคารสมยัใหม่และเก่า ถนนปูดว้ยหิน สองฝังเรียงรายไปดว้ยร้านคา้หลากหลายประเภททงั

ร้านแบรนด์เนม สินค้าพืนเมือง ร้านกาแฟ ร้านขายของทีระลึก ฯลฯ  และเป็นทีตังของ “โบสถ์ San Antonio de los 

Congregados” ซึงสร้างอทุิศให้กบันกับุญเซนตแ์อนโทนี ดา้นหนา้ของโบสถป์ระดบัดว้ยกระเบืองสีฟ้าสวยงาม และ “โบสถ ์The  

 Capela de Santa Catarina” ทีมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็สะดุดตาดว้ยผนงักระเบืองสีฟ้าแต่ไกล 

.  น. อาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

พักค้างคืน ณ โรงแรมเดิม 
 

วันทีห้าของการเดนิทาง  ปอร์โต้ - กิมาไรซ์ - บรากา - ซานติอาโก เดอ คอมโพสเตลา (สเปน) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองกิมาไรซ์ (Guimaraes) เมืองเก่าแก่ทีเป็นถินกําเนิดของโปรตุเกส (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  นาที) ตงัอยูท่างตอนตะวนัออกเฉียงเหนือของปอร์โต ศูนยก์ลางของเมืองได้รับขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

ในปึค.ศ.  และเป็นเมืองประสูติของพระเจา้อาฟงซูที 1 กษตัริยพ์ระองคแ์รกของโปรตุเกส ตวัเมืองตงัอยูใ่นหุบเขาทีลอ้มรอบ

ไปดว้ยภูเขาสูง กลางใจเมืองเป็นทีตงัของปราสาทกิมาไรซ์ สร้างตงัแต่ยคุกลาง เป็นสัญลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ทียงิใหญที่สุด นาํ 
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ท่านเดินเทียวชมเขตเมืองเก่า อาคารส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค วงัของดยคุแห่ง 

บรากนัซา โบสถพ์ระแม่แห่งตน้มะกอกและลานระเบียงแบบโรมนัเนสก ์จากนนัเดินทางสู่  

เมืองบรากา (Braga) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัทีสามของโปรตุเกส (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดิน 

ทางประมาณ  นาที) โดยตงัอยูใ่นหุบเขา เป็นเมืองเก่าแก่เตม็ไปดว้ยอาคารสาํคญัๆ ทาง 

ศาสนามากมายเเละพิพธิภณัฑท์ีมีความสวยงามหลายต่อหลายเเห่ง และยงัเปรียบเป็น “กรุงโรม 

แห่งโปรตุเกส” เนืองจากมีกลินอายของความเป็นโรมนัอยูม่าก  และยงัในปีค.ศ.  ยงัได ้

รับการโหวตให้เป็น “เมืองจุดหมายปลายในการท่องเทียวทีดีทีสุดของยุโรปปี ” อีกดว้ย 

 นาํท่านนงัรถรางขึนสู่ศาสนสถานอนัศกัดิสิทธิ “บอม จีซัส โด มอนเต” (Bom Jesus do  

Monte) ซึงตงัอยูบ่นเนินเขา มีบนัไดสลบักนัไปมาจากดา้นล่างถึงดา้นบน  ขนั มีความ 

สูง  เมตร  ตวัอาคารของศาสนสถานสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก สร้างใน 

สมยัศตวรรษที  ภายในมีภาพวาดบนเพดานและภาพการตรึงกางเขนพระเยซูทีอยู ่

บริเวณแท่นบูชาหลกั ดา้นนอกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยและรูปปัน อีกทงัยงัเป็นจุดชมววิ 

เมืองบรากาในมุมสูงแบพาโนรามาสวยงามอีกดว้ยจากนนันาํท่านชม “มหาวิหารบรากา” 

(Braga Cathedral) เป็นหนึงในโบสถที์เก่าแก่ทีสุดในโปรตุเกส สร้างในศตวรรษที  สถาปัตยกรรมผสามผสานระหว่างโรมา-

นิสก์และบาร็อกอนัมีเสน่ห์ ภายในจะมีหลุมฝังศพของครอบครัวของกษัตริยพ์ระองค์แรกของโปรตุเกส ผ่านชม “ศาลาว่า

การเมือง” และ “Café Astória” ร้านคาเฟ่ทีสวยและเก่าแก่ของเมือง 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ ซานติอาโก เดอ คอมโพสเตลา (Santiago de Compostela) เป็นเมืองใน 

 แควน้กาลิเซีย ประเทศสเปน (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็นเมือง 

 ในเส้นทางแสวงบุญทีสําคญัมาตงัแต่ศตวรรษที 9 ชือของเมือง "Santiago de Compostela" 

  มีความหมายว่า "นกับุญเจมส์ในทอ้งทุ่งแห่งดวงดาว" มาจากความเชือทีว่ากระดูกของ 

 นกับุญเจมส์นนัถูกส่งมาจากตะวนัออกกลางสู่สเปน ต่อมากระดูกเหล่านีก็ถูกฝังในทีซึง 

 กลายเป็นมหาวหิารซานเตียโกเดกอมโปสเตลา และในเขตเมืองเก่าได้รับการขึนทะเบียน 

 เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.  และยงัเคยไดรั้บการประกาศให้เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรม- 

 ของยุโรปประจําปีค.ศ. 2000 นาํท่านชม “มหาวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลา” ผสมผสาน 

 ความงดงามของสถาปัตยกรรมหลายแบบไวด้ว้ยกนั ทงัแบบบาโรกและโกธิคบนอาคารซึงเดิมเป็นแบบโรมาเนสก์ แต่ไดถู้กชาว

มวัร์ทาํลาย ทีนียงัเป็นสถานทีฝังศพของนกับุญเจมส์ทีมีชือเสียง ชม “ซุ้มประตูปอร์ติโก เด ลา กลอเรีย” งานศิลปะทีสวยทีสุดใน

วิหารและถือเป็นหนึงในประติมากรรมโรมาเนสก์ทีสวยทีสุดในโลกชินหนึง ตวัซุ้มประกอบดว้ยรูปสลกักว่า  รูป บอกเล่า

เรืองราวจากพระคมัภีร์ไบเบิล ให้ท่านเดินเทียวชมย่านจตัุรัสใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยสถานทีสําคญัๆ และอาคารเก่าแก่ทีดดัแปลง

เป็นร้านคา้  

18.00 น. อาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ณ Parador de Santiago ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีหกของการเดินทาง  ซานติอาโก เดอ คอมโพสเตลา  - ลัวการ์ – โอเบียโด - กิฆอน 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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.  น. เดินทางสู่ ลัวการ์ (Luarca) เมืองเล็กๆ ในจงัหวดัแอสตูเรียส ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของสเปน  (ระยะทาง 234 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตงัอยูบ่ริเวณปากแม่นาํเนโกร (Negro River) บางส่วนจะอยูริ่มหนา้ผา ชาวเมืองส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพประมงและหล่อโลหะ เป็นเมืองตากอากาศในวนัพกัผ่อนบริเวณแถบนี นาํท่านเดินเทียวบริเวณท่าเรือ ทีรายลอ้มดว้ยอาคาร

บา้นเรือนทีสร้างแบบแอสตูเรียน มีเรือจอดเรียงรายบริเวณท่าเรือ ผา่นชมสะพานทีทอดขา้มแม่นาํเนโกร และเดินชมยา่นเมืองเก่า  

 บา้นเรือนอาคารเก่าแก่สวยงามในโทนสีเบจ 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางตอ่สู่ โอเบียโด (Oviedo)  ในจงัหวดัแอสตูเรีนส (ระยะทาง 0 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ  ช.ม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลยันานาชาติทีมีนกัศึกษาจากทวัโลกมาศึกษา เป็นเมือง 

 ศูนยก์ลางของเขตเหมืองแร่ ในอดีตเมืองนีเคยถูกทาํลายเสียหายอยา่งหนกัในช่วงสงคราม 

 กลางเมืองสเปนระหว่างปี ค.ศ. –  เดินเทียวชมเมืองทียงัมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ 

 ชม เขา้สู่ย่านใจกลางเมือง เก่าบริเวณ “ตลาดเอลฟอนเทน” สร้างขนึตงัแต่ปีค.ศ.  เป็น 

 ยา่นทีคึกคกัมีชีวติชีวา  เตม็ไปดว้ยร้านจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภท มีเวลาให้ทา่น 

 เดินชมและเลือกซือสินคา้ทีถูกใจ หรือเป็นทีระลึก ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมือง 

 กิฆอน (Gijón) เป็นเมืองใหญแ่ละเมืองอตุสาหกรรมทางตะวนัตกเฉียงเหนือของสเปน  

 (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง  นาที) ตงัอยูช่ายฝังทะเลแคนตาเบรียน นาํท่านเดินเทียวเลียบทางเดินริมทะเล ทีมีชายหาด

ทอดยาวประมาณ .  กิโลเมตร  

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคนื ณ Hotel Príncipe de Asturias **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเจ็ดของการเดินทาง    กิฆอน  - บิลเบา 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเขา้สู่ “พลาซ่ามายอร์” จตัุรัสใจกลางเมือง ประกอบดว้ยอาคารสถานทีสําคญั อาทิ  

 ศาลาว่าการเมือง พิพธิภณัฑ ์แกลเลอรี และร้านจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภท คาเฟ่ 

 และร้านอาหาร แลว้นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวทอ้งทะเลแบบพาโนรามาที Santa Catalina  

 Headland   

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางทาง บิลเบา (ระยะทาง 265 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ตงัอยูใ่นแควน้ 

 ปกครองตนเองประเทศบาสก์ ทางตอนเหนือของสเปน เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ 

 อุตสาหกรรมของแควน้ มีแม่นาํเนร์บิออน (Nervión) ไหลผา่นเมืองและสองฝังของแม่นาํ 

 สายนียงัเป็นทีตงัของโรงงานและธุรกิจจาํนวนมาก ซึงไดน้าํความเจริญมงัคงัมาสู่พนืที 

 ในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม แลว้นาํท่านนงัรถรางชมวิวเมืองแบบพาโนรามาทีจุด 

 ชมววิ “ภูเขาอาร์ทซานด้า” ทีความสูง  เมตร  

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พักค้างคืน ณ Hotel Meliá Bilbao ***** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทแีปดของการเดนิทาง    บิลเบา  - บูร์โกส 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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.  น. นาํท่านชม “พพิธิภณัฑ์กุกเกนไฮม์” ตวัอาคารทนัสมยัสีเงินสะทอ้นแสง เป็นสถานทีแสดงงานศิลปะจากทุกมุมโลก ตงัอยูริ่มฝัง

แม่นาํเนร์บีออน อาคารไดรั้บการออกแบบโดยแฟรงก์ เกห์รี สถาปนิกรางวลัพริตซ์เกอร์ 

 สัญชาติแคนาดา-อเมริกา สร้างเสร็จในปีค.ศ.  (ใชเ้วลาสร้าง  ปี) โดยสมเด็จพระ – 

 ราชาธิบดีควนการ์โลสที  กษตัริยส์เปนทรงให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคาร จากนนัผา่น 

 ชม “สะพานสีขาว” ทีออกแบบทนัสมยัทอดขา้มแม่นาํเนร์บิออน และถือเป็นจุดชมวิว 

 เมืองทีสวยอีกแห่งหนึง แม่นาํเนร์บิออนทีไหลผา่นเมืองจะมีสะพาน  แห่ง เชือมต่อใน 

 การเดินทางไปมาระหว่างสองฝังแม่นาํและนาํท่านเดินเทียวยา่นเมืองเก่าทีคึกคกั เตม็ไป 

 ร้านคา้ คาเฟ่ และการแสดงดนตรีเปิดหมวก หรือจะลองชิม “พนิท์ซอส” (หรือทาปาส) ทีเป็น 

 แบบบิลเบา   

 .  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางสู่ บูร์โกส (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .45 ช.ม.) ตงัอยูใ่นแควน้ 

 กสัติยาและเลออนทางภาคเหนือของประเทศสเปน ตรงบริเวณขอบของทีราบสูงตอนกลาง  

 เป็นเมืองทีมีประชากรอาศยัอยูต่งัแต่ยคุหินใหม่ และเคยถูกปกครองโดยจกัรวรรดิโรมนัและ 

 ชาวอาหรับ และ พระเจา้อลัฟอนโซที  มหาราชทรงตีเมืองนีคืนจากชาวอาหรับไดส้าํเร็จประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที  และ 

 สร้างปราสาทไวเ้ป็นจาํนวนมากเพอืใชป้้องกนัอาณาจกัรของชาวคริสตท์างเหนือและไดข้ยาย 

 พนืทีลงมาทางทิศใตด้ว้ย ดินแดนแถบนีภายหลงัจึงมีชือเรียกว่า “กสัติยา” ซึงแปลวา่ "ดินแดน 

 แห่งปราสาท" นาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมือง เดินเทียวบริเวณพลาซ่า เด ลา ลิเบอตดั รายลอ้ม 

 ดว้ยตึกอาคาร อนุสาวรีย ์ ศาลาวา่การเมือง และไม่ไกลกนั เขา้ชม “มหาวิหารแห่งบูร์โกส”  

 ซึงองค์การยูเนสโก้ได้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.  สร้างในสมยัพระเจา้เฟร์ - 

 นนัโดที  แห่งกสัติยา ในปีค.ศ.  และเป็นทีฝังศพของโรดริโก ดิอซั เด บิบาร์ หรือทีรู้จกั 

 กนัในนาม "เอลซิด" ผูเ้ป็นขนุศึกชาวสเปนผูเ้ก่งกาจและภรรยา  แลว้ไปชม “ซุ้มประตูมาเรีย” 

 สถาปัตยกรรมแบบโรมนั เคยเป็นส่วนหนึงของกาํแพงเมืองในศตวรรษที  และปัจจุบนั 

 ไดก้ลายเป็นห้องโถงนิทรรศการประวติัศาสตร์ 

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พักค้างคืน ณ Silken Gran Teatro **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเก้าของการเดินทาง    บูร์โกส - กรุงแมดริด 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงทีเก่าแก่นับพนัปีของประเทศ

สเปน (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ตงัอยู่ใจกลางแหลมไอ

บีเรียน จดัว่าเป็นเป็นเมืองหลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลก เขา้สู่ “ถนนกาเย อัล

ก า ล่ า”  (Calle Alcala) ผ่ าน ช ม  “ นํ าพุ ซิ บี เล ส ”  (Cibeles Fountain) ห นึ งใ น

สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างขึนในรัชสมัยพระเจา้การ์-โลสที  เพือถวายแด่เทพีซิเบ

ลีเน่เทพีแห่งความสมบูรณ์ และใช้เป็นสถานทีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของ

เมือง อาคารฝังตรงขา้มคือ “ทีทําการไปรษณีย์” ซึงนบัว่าเป็นหนึงในไปรษณียก์ลาง

ทีสวยทีสุดในโลก, “ประตูชัย” (Puerta de Alcala) ทีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ ที 3, 
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“อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส” (Christopher Columbus Monument) นกัเดินเรือชาวอติาเลียนผูค้น้พบทวปีอเมริกา  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

.  น. นาํท่านเขา้ชม “พระราชวังหลวง” (Palacio Real de Madrid) ทีมีความสวย – 

 งามโออ่า่อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอนืๆ ในทวีปยโุรป เนืองจากแนวความคิด 

 เปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวงัแวร์ซายส์และความสวยงามของ 

 พระราชวงัลูฟวร์ในฝรังเศส พระราชวงัหลวงแห่งนีจึงถูกสร้างดว้ยหินทงัหลงั 

 โดยพระเจา้เฟลิเปที  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน สถาปัตยกรรม 

 เป็นแบบบารอค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีประกอบพิธีสาํคญัของประเทศ นบั 

 ว่าเป็น “พระราชวงัทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของยโุรปตะวนัตก” (ห้ามถ่ายรูปภาย - 

 ในพระราชวงั) จากนนัเดินทางสู่ “ปลาซา เดอ เอส ปันญา” (Plaza de Espana) ชม “อนุสาวรีย์มิเกล เดอเซอร์แวนติส” (Migel de 

Cerventes) กวีเอกชาวสเปน และชม “รูปปันหมีเกาะต้นมาโดรนา” และใกล้ๆ  กนั “ประตูพระอาทิตย์ หรือ ปัวร์ต้า เดล โซล” 

(Puerta del Sol) หรือ “จุดกิโลเมตรทีศูนย์” ซึงเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นรถเมลท์ุกสายและยงัเป็นจุดตดัของถนนสายสําคญัของ

หนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย ห้างสรรพสินคา้ และ ถนนคนเดิน 

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พักค้างคืน ณ Eurostars Madrid Tower **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสิบของการเดินทาง   กรุงแมดริด - ดูไบ 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น. เดินทางสู่ “ตลาดซานมิเกล” เป็นตลาดเก่าแก่ทีมีอายกุว่า  ปี ขนาดไม่ใหญ่มาก ตงัอยูใ่จกลาง 

 เมืองเก่าไม่ไกลจากพลาซ่ามายอร์ ถือเป็นเเหล่งอาหารขึนชือของกรุงแมดริด กล่าวกนัวา่  

 “หากอยากจะลองลิมชิมรสชาติของอาหารสเปนแท้ๆ ต้องมาทีนี” มีร้านอาหารต่างๆกว่า  ร้าน  

 โดยมีทงัอาหารสเปนเมนูดงัต่างๆ มากมาย รวมทงัขนม เบเกอรี และเครืองดืมต่างๆ อาทิ ทาปาส 

 แบบต่างๆ, อาหารทะเลสดๆ ส่วนใหญน่าํมามาจากกลาลิเซีย, ไวน์สเปนคณุภาพดี, แฮมไอบีเรียน, 

  ชีสจากคาสไคต,์ อาหารหมกัดอง เป็นตน้ 

 ** เพอืให้ท่านมีเวลาเดินชมและเลือกชิมอาหารอย่าเต็มที อิสระอาหารกลางวัน ** 

.  น. เดินทางสู่ สนามบินแมดริด บาราฮาซ  

.  น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเทียวบินที EK 142 
 

วนัทีสิบเอ็ดของการเดินทาง  ดูไบ - กรุงเทพฯ 

.  น. ถึง สนามบินดูไบ แวะเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK 384   

.  น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

************************************************  
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อัตรานรีวม 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ตัวเครืองบินประเภทตัวกรุ๊ป ชันท่องเทียว สายการบินเอมิเรตส์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ - ลิสบอน / แมดริด - ดูไบ -กรุงเทพฯ  

  ** Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเก็บเพมิโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

 ทังนีราคาข้างบนน ีบริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน มนีาคม    

2. ค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่า สเปน พร้อมค่าประกนัสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม 

3.  โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม  คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

 - ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีคณะของท่าน ตอ้งการพกัทงัห้อง Twin และ ห้อง Triple (3 ท่าน)

หรือ ห้อง Single (1 ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้้องติดกนั เนืองจากขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบห้องพกัของแต่ละ

โรงแรม 

 - ในกรณีทมีีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิในการปรับเปลยีน

หรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4.  รถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม / วนั) 

5.  รวมทิปพนกังานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน) 

6.  ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามทีระบใุนรายการ 

7.  อาหารตามโปรแกรมระบ ุ

8.  หวัหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้ความสนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9.  ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท  และค่ารักษาพยาบาลระหว่างทวัร์ (ตามจริง) ท่านละ , ,  บาท สาํหรับผู ้

 เอาประกนั -  ปี และวงเงินท่านละ , ,  บาท ค่ารักษาพยาบาลระหว่างทวัร์ (ตามจริง) ท่านละ , ,  บาท สาํหรับผูเ้อา 

 ประกนั -  ปี 

11.  ค่าบริการส่งกระเป๋าทีห้องพกัในโรงแรมทุกโรงแรม (ทงัเขา้และออก) ท่านละ 1 ใบเท่านนั 

 (กระเป๋าใบใหญ่ควรมีนาํหนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.) 
 

อัตรานไีม่รวม 

1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีสงัมาทานในห้องพกั ฯลฯ 

3.  ค่าเครืองดืมและอาหารทีสงัพเิศษในร้านอาหาร ทีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

4.  อัตราผกผันนาํมันและภาษต่ีางๆ หากมีการปรับขนึจากสายการบนิ 

5.  ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพมิ 7 % 

ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ  ท่าน) 

 

เด็ก ( -  ปี) 

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

เสริมเตียง 

เด็ก ( -6 ปี)  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดียว 

จ่ายเพมิ  

 

จองตวัเครืองบนิเอง 

หักคนื 

167,000.- 145,000.- 138,000.- 21,000.- 39,000.- 
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6.  ทิปหวัหน้าทัวร์ (หากท่านพอใจในบริการ ควรใหทิปเพอืเป็นกําลังใจ) 

เงอืนไขการจองและการชําระเงินค่าทัวร์ 

 หากสนใจ กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้  พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ ,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวนัจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกาํหนดออกตวัของกรุ๊ป) มิฉะนนัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมตัิ 

การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง -  วัน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยึดค่าทวัร์ทงัหมด  ยกเวน้ตวัเครืองบิน  หากเงือนไขตวัเครืองบินให้ 

    รีฟันดไ์ด ้ ทางบริษทั ฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันดค์ืนประมาณ  

    -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคืนให้ท่านหลงัหักค่าธรรมเนียมของสายการบินแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง  –  วัน คืน  % ของค่าทวัร์ทงัหมด  

 ยกเลิกการเดินทาง  –  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์หลงัหักค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทีเกิดขึนจริง หากมี เช่น  

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน,ค่ามดัจาํตวัเครืองบินภายในประเทศ, ค่ามดัจาํโรงแรม, 

รถโคท้รับอากาศทีต่างประเทศ ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์ทงัหมด  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทันตาม

กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม คือ ค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว เท่านัน และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตัวที NON-

CHANGENAME & NON-REFUND  

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ     

อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทังคณะพร้อมกัน ถือว่าเป็นการยกเลิกตาเงือนไขของวัน                     

เวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่มนัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากสถานทูต บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ท่านยนืขอวซ่ีา

เดียว จะทราบผลเร็วกวา่การยนืขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า  สัปดาห์

ก่อนการเดินทาง และยินดีทีจะจดัหาคณะทวัร์อนืทดแทนให้หากท่านตอ้งการ  

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, 

ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชาํระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมืองอนั

เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

 

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


