
“Spain”  
ก ำหนดกำรเดนิทำง
8-17, 20-29 กรกฎำคม / 3-12 สิงหำคม / 21-30 กันยำยน 2562



วันแรก
22.00 น. 

พบท่ำน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ                       
อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4

เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ 

02.20 น.   บินลัดฟ้ำสู่ประเทศสเปน โดย EK371
05.35 น. เดินทำงถึงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
08.15 น.   เดินทำงต่อไปยัง บำร์เซโลน่ำ 

โดย EK185
13.25 น.   เดินทำงถึงสนำมบินบำร์เซโลน่ำ 

(ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงรำว 10 ช.ม.) 

น ำทุกท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง

เที่ยง บริกำรอำหำร 
ณ ภัตตำคำร Atapa ร้ำนอำหำรสเปน
ที่ท่ำนจะได้สัมผัสกับรสชำติของอำหำร             
ที่สดใหม่และโดดเด่นในเรื่องรสชำติ

วันทีส่อง..ของกำรเดินทำง



MONTJUICE

เนินเขำมองต์คูอิก เป็นเนินเขำเตี้ยๆ เป็นจุดชมวิว
ควำมตระกำรตำของเมือง อีกด้ำนเห็นเป็นวิวทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน บนจุดสูงสุดมีซำกปรำสำทเก่ำ 
วิธีขึ้นไปชมวิวบนเนินเขำมีหลำยทำงไมว่่ำจะเลือก
นั่งรถรำงขึ้น จำกสถำนีรถไฟใต้ดินหรอืจะน่ัง

กระเช้ำไปจำกท่ำเรือ



BARRI 
GOTIC

MUSEUM 
PICASSO

พิพิธภัณฑ์แสดงผลงำนของPablo
หน่ึงในศิลปินผู้โด่งดังที่สุดในยุค
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งผลงำนของเขำ
ได้รับกำรบริจำคมำจำกเพื่อนคนสนิท                  
ของเขำ Jaime Sabates 

อันเก่ำแก่ของเมืองบำร์เซโลน่ำ             
ถือได้ว่ำย่ำนน้ีเป็นย่ำนที่มีควำมสวยงำม             

ตำมสไตล์ศิลปะแบบโรมันย่ำนนี้มีสิ่งที่น่ำสนใจ
อยู่หลำยสถำนท่ี อำทิเช่น โบสถ์เก่ำ จัตุรัส 
พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงตรอกซอกซอยเล็กๆ

CASA 
MILA

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “เมืองแห่งหิน” อำคำรทรง
แปลกตำ ซึ่งเป็นผลงำนชิ้นสุดท้ำยของเกำดี้ 
สถำปนิกผู้โด่งดัง เป็นอำคำรที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นมรดกโลก

COLUMBUS 
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อนุสำวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
นักส ำรวจชำวอิตำเลียน
ผู้ค้นพบทวีปอเมริกำ ตั้งโดดเด่นอยู่บน
เสำอลัมน์  สูง 60 เมตร ก่อตั้งเมื่อปี 1888

น ำท่ำนชมบริเวณรอบๆเมืองบำร์เซโลน่ำ
ซึ่งจะผ่ำนสถำนท่ีส ำคัญๆหลำยแห่ง อำทิ.....



La

RAM

BLAS

ถนนที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของ
บำร์เซโลนำ เกำะกลำงถนน
อันร่มรื่น มีร้ำนอำหำร 

ร้ำนกำแฟ แผงขำยดอกไม้ 
แผงขำยของที่ระลึก                

พ่อค้ำแร่ ศิลปินเปิดหมวก 
ที่ท ำให้ถนนเส้นนี้ดูคึกคัก

มำกยิ่งขึ้น



ที่พัก

Eurostars 

Monumental

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ
บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย

ณ ภัตตำคำร
MANOHRA THAI RESTAURANT 



SAGRADA 
FAMILIA

โบสถ์เก่ำที่สร้ำงไม่เสร็จแห่งนี้นับว่ำเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองบำร์เซโลน่ำเลยก็ว่ำได้ 

สร้ำงโดยอันโตนีโอ เกำดี้ สถำปนิกผู้เลื่องชื่อ 
และยังเป็นผลงำนชิ้นสุดท้ำยของเขำก่อนที่จะ
เสียชีวิต โบสถ์แห่งนี้ตกแต่งด้วยสีธรรมชำติ 
นิ่ง เงียบสงบ เน่ืองจำกสร้ำงโดยแรงศรัทธำ
จำกศำสนำ ท ำให้โบสถ์แห่งนี้มีควำมแปลกตำ
ไปจำกโบสถ์อ่ืนที่เรำเคยเห็น จึงท ำให้มีผู้คน

เดินทำงไปที่นี่มำกมำย

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำรเชำ้ 
ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



PARK 
GUELL

สวนกูเอลเป็นหนึ่งในผลงำนสุดรักของเกำดีที่มอบให้แก่เมืองบำร์เซโลนำซึ่ง
อยู่บนเนินเขำ เป็นจุดชมวิวของเมืองท่ีมีบรรยำกำศร่มรื่นสดชื่น ด้วยกำร
ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องที่มีสีสันตัดกันท ำให้รู้สึกสนุกสนำน แถมยังให้

อำรมณ์รำวกับว่ำหลุดมำในดินแดนแห่งเทพนิยำย

มื้อเที่ยง 
บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรทะเล,
อำหำรเมดิเตอร์เรเนียน,อำหำรญี่ปุ่น

“Fishop restaurant”



TOUR CAMP 
NOU

สนำมฟุตบอลของทีมบำร์เซโลน่ำ ที่มีท่ีนั่งมำกถึง 120,000 ที่นั่ง ในวันที่ไม่มีกำรแข่งขันสนำมแห่งนี้เปิดให้เข้ำไปชมสนำมได้ 
และภำยในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บถ้วยรำงวัลต่ำงๆของทีมไว้มำกมำย สำวกทีมบำร์เซโลน่ำจึงไม่ควรพลำดที่จะมำเยือน



CASA BATLLO
ผลงำนของเกำดี้ สถำปนิกผู้โด่งดัง จะเห็นได้ว่ำผลงำนของเขำ                      
มีรูปร่ำงที่แปลกตำแทบจะไม่มีเส้นตรงเลย เกำดี้ได้แรงบันดำลใจใน
กำรสร้ำงจำกธรรมชำติ Casa Batllo ก็เช่นเดียวกัน                                      
โดยในปัจจุบันอำคำรแห่งนี้ได้กลำยมำเป็นอพำทเมนต์ไปแล้ว

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น
พร้อมบริกำรท่ำนด้วยเซ็ตเมนูอำหำรญี่ปุ่น 
“CARTOLA AKANEYA”

ที่พัก 
Eurostars Monumental

หรือเทียบเท่ำ



Plaza de 
España

จัตุรัสกว้ำงใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยอำคำรครึ่งวงกลม            
มีเสำซุ้มโค้งเรียงเป็นแนวยำว ฐำนของแต่ละโค้งประดับ

ด้วยภำพกระเบื้องเคลือบสีสด                            
ซึ่งเป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์ของทุกจังหวัดในสเปน
บรรยำกำศรอบๆมีควำมคึกคักทั้งจำกร้ำนขำยของ 

นักท่องเท่ียว และศิลปินท่ีมำเร่ท ำกำรแสดง

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินบำร์เซโลนำ  (บริกำรอำหำรเช้ำท่ำนด้วย SET BOX)                                                       
.......... น. น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซบีย่ำ โดยสำยกำรบิน.......... เท่ียวบินที.่.............

.......... น. เดินทำงถึงเมืองเซบียำ

ORIENTATION TOUR



มื้อค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
Restaurante Chino Gusto

มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร 
Enrique Becerrra บริกำรท่ำนด้วย อำหำรพื้นเมือง

SANTA CRUZ 
QUARTER

ORIENTATION 

TOUR
น ำท่ำนชมสถำนท่ีส ำคัญๆภำยในเมืองเซบีญ่ำ

อำคำรบ้ำนเรือนของชำวยิวโดด
เด่นท่ี ก ำแพงสีขำวกับระเบียงที่เป็น
เหล็กดัดประดับไปด้วยกระถำง
ต้นไม้

หอศักด์ิสิทธ์ของชำวมุสลิม                      
แต่ต่อมำชำวคริสต์ได้ต่อเติมเป็นหอ
ระฆังในภำยหลัง ฆีรัลด้ำเป็น
สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นเหนือมหำวิหำร

GIRALDA 
TOWER

CATHEDRAL
มหำวิหำรที่สร้ำงทับอำคำรอันเคยเป็นมัสยิดมำก่อน
นับได้ว่ำเป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุด



น ำท่ำนชมระบ ำฟลำมิงโกซ่ึงถือก ำเนิดจำกเมืองเซบีญ่ำแห่งนี้
และชมนิทรรศกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวควำมเป็นมำของระบ ำฟลำมิงโก

MUSEO DE BELLO 
FLAMENCO

Special 
Night





ALCAZAR OF SEVILLE 
พระรำชวังหลวงอัลกำซำร์ (ใช้เวลำเดินชมประมำณ 2.30 ชั่วโมง)

พระรำชวังเดิมของกษัตริย์ชำวมัวร์ ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงมำจำกป้อมปรำกำรเดิม       
มีกำรประดับตกแต่งลวดลวยแบบอำหรับด้วยควำมละเอียดประณีต และที่นี่เคยเป็น      
ที่ประทับของกษัตริย์สเปนแห่งศำสนำคริสต์นิกำยคำทอลิกอยู่เกือบครึ่งศตวรรษ

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำรเชำ้ 
ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำร 
ณ ภัตตำคำร

MAMARRAcha

อำหำรในสไตล์สเปนและ 
เมดิเตอร์เรเนียนที่โดดเด่นในเรื่องของ 
(Tapas) อำหำรว่ำงของชำวสเปนที่มี
หลำกหลำยรสชำติและมำกด้วย

วัตถุดิบที่เลือกใช้

เดินทำงสู่เมือง Malaga



ที่พัก
HOTEL SILKEK 

PUERTA
หรือเทียบเท่ำ

มื้อค่ ำ 
บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร The Carvery Restaurant

บริกำรอำหำรในสไตล์อังกฤษ 
พร้อมดื่มด่ ำบรรยำกำศภำยในร้ำนในสไตล์โมเดิร์น

ที่แอบซ่อนควำมเป็นสเปนไว้เล็กๆ



น ำท่ำนชมทัศนียภำพเหนืออ่ำว
หน้ำเมืองมะละกำ มองเห็นสนำมสู้
วัวกระทิงที่สวยงำม ให้ท่ำนได้เก็บ

ภำพสวยๆรอบๆเมือง
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง 

กรำนำด้ำ

Gibralfaro

Café Futbol

ร้ำนกำแฟเก่ำแก่ที่เปิดมำนำนกว่ำ 90 ปี                      
ร้ำนเก่ำแก่และโด่งดังแห่งเมืองกรำนำดำ้                   
มีหลำกหลำยเมนใูห้ท่ำนได้เลือกอร่อยทั้ง

ขนมหวำนและอำหำรคำวมำกมำย

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำรเชำ้ 
ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม

มื้อเทีย่ง : บรกิำรอำหำรทำ่น 
ณ ภัตตำคำร Cafe Futbol



Albaicin

หมู่บ้ำนเก่ำแก่ที่สุดแห่งกรำนำด้ำ 
บ้ำนเรือนที่ฉำบด้วยปูนสีขำวที่
ปลูกลดหลั่นกันอยู่บนเนินเขำ
สลับกับยอดโบสถ์คริสต์ที่ถูก

ดัดแปลงมำจำกมัสยิด                  
ท ำให้หมู่บ้ำนแห่งน้ีเหมือนหมู่บ้ำน
ที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ยังไงยังงั้น

เป็นมหำวิหำรแบบโกธิคและแบบเรเนสซองส์ โดยสร้ำงแบบโกธิค                  
ในปี1523 และสร้ำงต่อในปี1528 ในสไตล์เรเนสซองส์ยุคแรก                            

ถือว่ำเป็นเรื่องเศร้ำในสถำปัตยกรรมของโลก จนสร้ำงเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1714 โดยมีโครงสร้ำงที่ไม่เข้ำกันนัก

CATEDRAL DE 
GRANADA

ORIENTATION 
TOUR

น ำท่ำนชมสถำนที่ส ำคัญของ
เมืองกรำนำด้ำ



Hotel GRANADA PALACE

Almoradux 
restaurant

มื้อค่ ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร

ภัตตำคำรที่สร้ำงจำกอิฐและไม้ ภำยในตกแต่ง 
สไตล์มุสลิมผสมกับสไตล์สเปนอย่ำงลงตัว

หรือเทียบเท่ำ



พระรำชวังอำลัมบรำ อัญมณีแห่งแคว้นอันดำลูเซียแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน                 
คือวังนำสริด ป้อมปรำกำรอัลกำซำบำ สวนเคเนรัลลิเฟ กำรตกแต่งในอำลัมบรำ             
เป็นศิลปะแบบชำวมัวร์อย่ำงเห็นได้ชัด ฝีมือกำรตกแต่งระดับขั้นบรมครูท ำให้มีควำม

อลังกำรและควำมประณีตเป็นอย่ำงมำก

Alhambra

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำรเช้ำ     
ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 

Ruta deL AZAFRAN          
ภัตตำคำรที่ตกแต่งแบบสบำยๆ
ให้ท่ำนได้ได้น่ังทำนอำหำรในบรรยำกำศที่ใกล้ชดิกับธรรมชำติ

พำท่ำนเดินต่อไปยังทำง
ตะวันออกของพระรำชวัง 
เป็นสวนเคเนรัลลิเฟ                
อุทยำนอันเคยเป็นวัง              
ฤดูร้อนของสุลต่ำน                 
เป็นสวนร่มรื่นมำก              
มีสวนดอกไม้สลับกับ     

ต้นไม้สีเขียว มีสระน้ ำ น้ ำพุ 
และมองเห็นบ้ำนเรือน           
ฝั่งตรงข้ำมบนเนินเขำ                

อัลไบซินได้อย่ำงสวยงำม

Generalife



มื้อค่ ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร Carmen de San Miguel
ภัตตำคำรอำหำรเมดิเตอรเ์รเนียนและอำหำรสเปน จำกที่น่ีท่ำนสำมำรถมองเห็น
เมืองกรำนำด้ำได้อย่ำงสวยงำม ถือได้ว่ำได้ทำนอำหำรที่อร่อยแล้วยังได้
อรรถรสจำกทวิทัศน์รอบข้ำงไปพร้อมๆกันอีกดว้ย

ORIENTATION 
TOUR

เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจที่ผู้คนจะมำนั่งเล่น 
ออกมำทำนข้ำวนอกบ้ำนกันที่น่ี นอกจำกนั้นยังมีร้ำน
ขำยของมำกมำย มีร้ำนกำแฟที่น่ำรักเหมำะที่จะนั่งชม
ผู้คนเดินสวนกันไปมำและชมบรรยำกำศที่คึกคัก

ที่พัก : Hotel GRANADA PALACE หรือเทียบเท่ำ

PLAZA DE BIB



น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่เมือง “กอร์โดบำ” 
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง)

Mesquite de 
Cordoba 

มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบำที่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นโบสถ์
คริสต์ จึงท ำให้กำรตกแต่งนั้น
ยังคงเป็นศิลปะแบบมุสลิมแต่ก็
ยังคงมีกลิ่นอำยของศิลปะแบบ
คริสต์ ผสมอยู่ด้วย จึงท ำให้
โบสถ์น้ีมีควำมพิเศษและ

นักท่องเที่ยวต่ำงไม่พลำดที่จะไป
เยี่ยมชมที่นี่

มื้อเท่ียง : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 
Gourmet Iberico

บริกำรท่ำนด้วยอำหำรเมดิเตอร์เรเนียน

มื้อเชำ้ : 
บริกำรอำหำรเช้ำ
ณ ภัตตำคำรภำยใน

โรงแรม



Roman bridge

สะพำนหินข้ำมแม่น้ ำกวำดัลกิบีร์ แม่น้ ำสำยส ำคัญ 
ซึ่งสะพำนน้ีอยู่ด้ำนหลังของมัสยิด ปลำยสุดของ
สะพำนมีหอคอยที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศกำรแสดงให้เห็นกำรอยู่ร่วมกันของ               
ชำวคริสต์ ชำวยิว และชำวมุสลิม                               
ได้อย่ำงสันติสุขในเมืองกอร์โดบำ

ได้เวลำอนัสมควรน ำทกุท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนรีถไฟควำมเรว็สูง 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมำดรดิ โดยรถไฟควำมเรว็สงู (RENFE AVE)
โดยใช้เวลำเดินทำงเพียง 2 ชั่วโมงเท่ำนั้น จำกปกติที่ต้องนั่งรถบัส 
โดยประมำณ 5-6 ชั่วโมง ถือเป็นกำรเดินทำงที่สะดวกสบำยอีกอย่ำง
หนึ่งในสเปน



Plaza de C I b e l e sเดินทำงถึงกรุงมำดริด เมืองหลวงและเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็น

อันดับท่ี 3 ของทวีปยุโรป รองจำก กรุง
ลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็น
อันดับท่ี 3 ของยุโรป รองจำกกรุงลอนดอน และ
กรุงปำรีส อีกด้วย กรุงมำดริด ตั้งอยู่ในแถบ

แม่น้ ำ Manzanares ใจกลำงของประเทศสเปน และ
มำดริดยังเป็นเมืองหลวงทำงด้ำนกำรเมืองกำร

ปกครองของประเทศสเปนอีกด้วย

น ำท่ำนเดินเล่นชมวิวท่ีจัตุรัสและน้ ำพุกลำงส่ีแยก                        
ในยำมค่ ำคืนและจุดนี้

เป็นจุดที่ทีมเรอัลมำดริด
มำฉลองชัยชูถ้วยกัน ณ ที่นี้



ที่พัก 
Hotel VIA 

CASTELLANA

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร

หรือเทียบเท่ำ



Palacio Real 
de Madrid

พระรำชวังหลวงแห่งกรุงมำดริด สร้ำงขึ้นโดยกษัตริยเ์ฟลิเปที ่5                 
แห่งรำชวงศ์สเปน ใช้เวลำกำรสร้ำงนำนถงึ 25 ปี พระรำชวังมีห้องทั้งหมด 
2,830 บำงส่วนเปิดให้เข้ำชมได ้ซึ่งท่ำนสำมำรถชื่นชมควำมสวยงำมอลังกำร

ทั้งกำรตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ภำพศิลปะหลำกหลำยที่ถูกน ำมำตกแต่ง                    
ในแต่ละห้อง รวมทั้งทรัพย์สมบตัิและข้ำงของเครือ่งใช้อีกมำกมำย

มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร                 
La maquina De 

Chamberi 

บริกำรท่ำนด้วยอำหำรซีฟู้ด

บริกำรอำหำรเชำ้
ณ ห้องอำหำร
ของโรงแรม



มหำวิหำรใหญ่ประจ ำเมืองมำดริด 
ตัวอำคำรระบำยสีเทำภำยในอำคำรประดับประดำด้วยศิลปะ

แบบนีโอโกธิคมีภำพเขียนกระจกสี  
รูปทรงเรขำณิตและศิลปะสมัยใหม่ ใช้เวลำในกำรสร้ำง110ปี

Catedral de 
la Almudena



Gran
Via

ถนนที่ทอดยำว                            
1.3 กิโลเมตร เป็นถนน
แห่งย่ำนกำรค้ำขำยที่
ส ำคัญของกรุงมำดริด                    
ตลอดสองข้ำงทำงเป็น
ที่ตั้งบริษัท ห้ำงร้ำน                      
แหล่งช้อปปิ้งและ
ร้ำนอำหำร



เป็นศูนย์กลำงของถนนหลำยสำย
และเป็นจุดที่ 0 กิโลเมตร                                                   

ที่ตรงนี้มีรูปปั้นหมี เกำะต้นสตรอเบอรี่
ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องเมืองมำดริด

La Puerta 
del Sol

จัตุรัสใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ำกลำงกรุงมำดริด
ปัจจุบันลำนสี่เหล่ียมแห่งนี้บำงทีใช้จัดเทศกำลงำนรื่นเริง

ตลำดนัดขำยของ บ้ำงอ่ำนหนังสือ บ้ำงอำบแดด 
บ้ำงดื่มกินกำแฟ เปิดแผงวำดรูป 

มีนักแสดงเร่เปิดหมวกบ้ำง 
บรรยำกำศตอนกลำงคืนของที่นี่สวยมำกๆ                                                                  

เหมำะแก่กำรนั่งเล่นชิลล์ๆ

PLAZA 
MAYOR

ORIENTATION 
TOUR



19.30 น. ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมำดริด 
22.05 น. น ำท่ำนเดินทำงโดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  

เที่ยวบินท่ี EK144

07.15 น.  เดินทำงถึงสนำมบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทำงจำกดูไบ สู่ สุวรรณภูมิ โดย EK372
18.55 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงประเทศไทย ณ                               

สนำมบินสุวรรณภูมิด้วยควำมสวัสดิภำพ

เดินทำงโดยสวัสดิภำพ



อัตรำค่ำบรกิำร
ประเภทผู้เดนิทำง รำคำตอ่ทำ่น รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสรมิ

ผู้ใหญ่ 199,800.- 196,800.- 197,800.-

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 189,800.- 186,800.- 187,800.-

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 179,800.- 176,800.- 177,800.-

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 169,800.- 166,800.- 167,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 33,500.- 33,500.- 33,500.-

กรณีไม่ใช้ตั๋ว ลดท่ำนละ 33,000.- 33,000.- 33,000.-

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรบัจ ำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่ำน
หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทของสงวนสทิธิ์ในกำรเก็บค่ำบรกิำรเพิ่มทำ่นละ 25,000.-

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ
ประเภทผูเ้ดนิทำง สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1968
1898
1768
1668
335
1638

1968
1898
1768
1668
335
1638



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำวีซ่ำ
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
- ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นที่เหลอื” กรุณำช ำระยอดทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


