นำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงทำงสุดพิเศษ เยือนสเปน-โปรตุเกส
เยือนเมืองบำร์เซโลนำ ชมสถำปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ โบสถ์ซำกรำดำ แฟมิเลีย
กรุงมำดริด ชมพระรำชวังหลวง พลำซำมำยอร์ เพลิดเพลินกับระบำฟลำมิงโก้ เมืองหลวงเก่ำโทเลโด้
โปรตุเกส ดินแดนสุดขอบเขตโลก แหลมเซนท์วินเซนท์ แหลมโรกำ กรุงลิสบอน
เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินระดับโลก พร้อมที่พกั อำหำรและกำรบริกำรสุดประทับใจ

SPAIN-PORTUGAL 12-21 APR 19_BCN-LIS
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

1

กำหนดกำรเดินทำง 12-21 เมษำยน 2562

ออกเดินทำงได้ต้ งั แต่ 15 ท่ำนขึ้ นไป

(1)
23.30 น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ พบเจ้ าหน้ าที่บริษัทคอยให้ การต้ อนรับ
และอานวยความสะดวก

(2)
02.20 น.
05.35 น.
08.15 น.
13.25 น.

กรุงเทพฯ–ดู ไบ (สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรสต์)–บำร์เซโลน่ำ (สเปน)–ชมเมือง
ออกเดินทางสู่ดูไบ สาธารณรัฐอาหารับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
เดินทางถึงดูไบ สาธารณรัฐอาหารับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK185
เดินทางถึงสนามบินเมืองบาร์เซโลน่า หลังผ่า นพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว จากนั้นเดินทางสู่เมือง
บำร์เซโลน่ำ นครใหญ่แห่ งคาตาลันยา และเมืองสาคัญอันดับ 2 ของสเปน นาท่านเข้ าชมภายใน โบสถ์ซำกรำดำ
แฟมิเลีย โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝี มือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน โดย
เริ่ม สร้ างตั้งแต่ปี 1882 แม้ กระทั้งจนถึงปั จจุ บันก็ยังสร้ า งไม่ แล้ วเสร๊จ ถึงกระนั้ นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้ จัดให้ เป็ น
มรดกโลก นาท่านเข้ าชม ปำร์ค กู เอล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่โี ชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้ านสถาปัตยกรรมของ
อันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้ างต่ างๆ ที่ถูกล้ อมรอบด้ ว ยความร่ ม รื่นของต้ นไม้ ด้ ว ยรูปแบบของสถาปั ตยกรรมงาน
กระเบื้องที่เน้ นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ซึ่งได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั HILTON BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
บำร์เซโลน่ำ – ยอดเขำมองต์จูอิค – เพนิสโคล่ำ – ปรำสำทเพนิสโคล่ำ - บำเลนเซีย
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขำ เป็ นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้ านตะวันออกของ
เนินเขายังมีหน้ าผาสูงชันซึ่งทาหน้ าที่เป็ นดั่งกาแพงเมือง ส่วนด้ านบนเป็ นที่ต้ังของป้ อมปราการหลายแห่ ง นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเพนิสโคล่ำ ในอดีตนั้นชาวคาเทจและชนพื้นเมืองอื่นๆ มักจะใช้ ท่าเรือที่เมืองแห่ งนี้เดินทางไปยัง
เมืองต่างๆ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

(3)
เช้ำ

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน
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นาทุกท่ านเข้ าชม ปรำสำทเพนิสโคล่ำ ปราสาทที่ต้ังตระหง่ านอยู่ริมทะเลที่ถูกสร้ างโดยอัศวิ นเทมพลาร์ในสมั ย
ศตวรรษที่ 13 อีกทั้งยังเคยเป็ นที่ประทั บของสมเด็จ พระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ ท่ี 13 ในศตวรรษที่ 15 อีกด้ ว ย
ปัจจุบันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะเวียนมาชมวิวและสถาปัตยกรรมของตัวปราสาท ได้ เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองบำเลนเซี ย เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน หนึ่งในเมืองมรดกโลกของ
ประเทศสเปน และยังเป็ นที่ต้งั ของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรือที่ร้ จู ักกันในนาม ไอ้
ค้ างคาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้ นมา

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
MELIA VALENCIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

(4)
เช้ำ

บำเลนเซีย – ชมเมือง – มำดริด – พลำซ่ำ มำยอร์ – ระบำฟลำมิงโก้
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปกับ หอคอยเซอรำนอซ หนึ่งในสิบสองประตูของกาแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย ซึ่งปัจจุ บัน
เหลื อเพี ยงสองประตูเท่ านั้ น จากนั้ น นาท่ านแวะถ่า ยรูป กับ The City of Art and Science สถานที่ท่ องเที่ยวที่ มี
ชื่อ เสี ยงอย่ างมากในเมื องบาเลนเซี ย ตั้ ง อยู่ บ นริ ม ฝั่ ง แม่ น้า ตู เรี ย ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix
Candela สองนักออกแบบชื่อดังชาวสเปนและแคนาดาตามลาดับ สถานที่แห่งนี้มีดีไซน์ท่ีสะดุดตาและโมเดิร์นรวมไป
ถึงยังเป็ นแหล่ งรวมวิวัฒนาการทางด้ านศิลปะและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีโรงภาพยนตร์ IMAX ให้ สาหรับผู้ชื่นชอบ
ภาพยนตร์ ไ ด้ ดูอีกด้ ว ย นาท่ านเดิน ทางเข้ า สู่ กรุงมำดริด เมื องหลวงของประเทศสเปน ที่ต้ัง อยู่ ตอนกลางของ
ประเทศ ศูนย์กลางแห่งอานาจของจักรวรรดิสเปนในอดีต ในยุคล่าอาณานิคม สเปนเป็ นประเทศที่ย่งิ ใหญ่และร่ารวย
ที่สุด เป็ นเมืองที่สวยงามตระการตาไปด้ วยศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมาย

เทีย่ ง
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นาท่านสู่ พลำซ่ ำ มำยอร์ ใกล้ เขตปูเอต้ าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมือง ถือเป็ นจุ ดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ ศูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็ น
จุดตัดของถนนสายสาคัญของเมือง นาท่านแวะถ่ายรูปกับ อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอีกแห่ งของกรุงมาดริด อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย

คำ่

ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พร้อมชมโชว์ ระบำ ฟลำมิงโก ศิลปะระบำสเปน หนึ่งในกำรแสดงที่ขึ้นชื่อลือชำไปทัว่ โลกทั้งท่วงท่ำกำรร่ำยรำ
ประกอบเสียงดนตรีทเี่ ร้ำใจสนุกสนำน
HYATT CENTRIC GRAND VIA MADRID หรือเทียบเท่ำ

(5)
เช้ำ

มำดริด – จตุรสั รัสซิเบเลส – พระรำชวังหลวง – ช้อปปิ้ งเอ้ำเล็ท – มำดริด
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมกรุงมำดริด ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทั้ง อนุสำวรียน์ ้ ำพุไซเบเลส ตั้งอยู่ท่ี จัตุรสั รัส
ซิ เบเลส ซึ่ งเป็ นวงเวี ยนสาคัญ และสวยที่ สุดแห่ งหนึ่ ง ของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มี อาคารสวยงามและส าคั ญ
ประจาอยู่ท้ัง 4 มุมได้ แก่ ธนาคารแห่ งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทาการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่ า
และศูนย์วั ฒ นธรรมทวีปอเมริ กา โดย ประตูชัยแห่ งนี้ สร้ างขึ้ นเพื่ อถวายแด่ พ ระเจ้ าชาร์ ลส์ท่ี 3 ตั้ง ตระหง่ านทาง
ตะวั น ออกของใจกลางเมื อง ชมปลำซำเดเอสปำญำ เพื่ อแวะถ่ า ยรู ป กับ อนุ ส ำวรีย ์ด อนกิ โ ฆเต้ น าท่ านเข้ า
ชม พระรำชวังหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่ นา้ แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้ พระราชวังใดในทวีป
ยุโรป ด้ วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ
ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ จากนั้นนาท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไ์ ม้ ทุกฤดูกาล
ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้งั อยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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นาท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village เอาท์เลทขนาดใหญ่ใกล้ กรุงมาดริด จุใจกับสินค้ าแบรนด์เนมกว่ าร้ อย
ร้ านค้ า อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งอย่างจุ ใจกับสินค้ าแบรนด์เนมสากลและท้ องถิ่นมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry,
Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite,
Timberland, etc.

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
HYATT CENTRIC GRAND VIA MADRID หรือเทียบเท่ำ

(6)
เช้ำ

มำดริด – โทเลโด้ – มหำวิหำรโทเลโด้ – คอร์โดบำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด อดีตเมื องหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมื องแห่ งศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒ นธรรม คือ คริสเตียน อิส ลาม
และฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้ าผาสูงเบื้องล่ างล้ อมรอบไปด้ วยแม่ น้าตาโค ซึ่งเหมาะแก่การป้ องกันการรุกรานจาก
ข้ าศึก นาท่านเที่ยวชมเมือง ข้ ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย
เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมันสร้ างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง นาท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน
ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสาคัญที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรม
อารบิค มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นนาท่านเข้ าชมความงามของ มหำวิหำรโทเลโด สถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ที่ย่ิงใหญ่ส วยงามแห่ งหนึ่งของโลก ใช้ เวลาสร้ างยาวนาน แต่เดิม ชาวมุ สลิมใช้ เป็ นสุเหร่ า ต่อมาได้ ก่อสร้ างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้ วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัด
มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้ านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของ
สถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเล
โด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ท่จี ิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก ได้ เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบำ ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบา
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ นา้ กัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ ประกาศ
ให้ เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรื องที่สุด
ของยุโรปในสมั ยศตวรรษที่10 มีการสร้ างมหาวิท ยาลัยเน้ นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและ
การแพทย์
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คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
HOTEL EUROSTAR PALACE CORDOBA หรือเทียบเท่ำ

(7)
เช้ำ

คอร์โดบำ – เซบีญ่ำ – วิหำรเมืองเซบีญ่ำ – ฟำรู (โปรตุเกส)
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีย่ำ เป็ นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน ชมปลำซำเดเอสปำญำ เป็ นกลุ่มอาคารรูปครึ่ง
วงกลมซึ่งรวมความเป็ นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็ นแนวยาวสวยงามยิ่งนัก แต่ละซุ้มโค้ งประตูมีตรา
ประจาจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร นำท่ำนถ่ำยรูปกับหอคอยฆีรลั ดำ หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็ นหอคอยที่สร้ างขึ้นโดย
ชาวมุ ส ลิม ติดกันกับมหาวิ หารเป็ นลานส้ ม และน้าพุ เพื่ อใช้ ในพิ ธีชาระร่ างกายของชาวมุส ลิม จากนั้ นนาท่ านชม
ภำยนอกและถ่ำยรูปมหำวิห ำรแห่ งเมืองเซบีย่ ำ ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้ างด้ วยศิลปะแบบโกธิค ภายใน
ตกแต่ งได้ อย่างวิ จิตรตระการตา สร้ างขึ้ นแทนที่ ต้ัง ของสุเหร่ า เดิม ในห้ องเก็บทรั พ ย์สมบัติล้า ค่ ามี ท้ังภาพเขียน
เครื่องใช้ ในศาสนพิธี ที่ทามาจากทองคาและเงินล้ วนแล้ วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็ นที่ต้งั ของสุสานคริส
โตเฟอร์โคลัมบัส ซึ่งสร้ างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองฟำรู เมืองท่าที่สาคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้เป็ นเขตที่อยู่ทางใต้ สุดของโปรตุเกส มี
ความสาคัญเพราะเป็ นเมืองท่าที่ติดกับสเปน
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คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
HOTEL FARO AND BEACH CLUB หรือเทียบเท่ำ

(8)
เช้ำ

ฟำรู – ซำเกรส – แหลมเซนต์วินเซนท์ – ลำกอส - เอโวล่ำ – ลิสบอน
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ซำเกรส นาท่ านชม แหลมเซนท์วินเซนท์ แหลมที่ต้ังอยู่สุดขอบตะวั นตกเฉี ยงใต้ ข องประเทศ
โปรตุเกส ที่ว่ากันว่าเปรียบเสมือนสุดขอบเขตของโลก เพราะเป็ นที่ๆ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือที่มีชื่อเสียง
ของโลกได้ ออกเดินทางไปค้ นหาโลกใหม่ และเป็ นจุ ดที่ พ ระอาทิตย์ตกดิ นหายลั บไปกับท้ องมหาสมุ ท ร นาท่ าน
เดินทางสู่ ลำกอส เป็ นเมืองริมทะเลที่อุดมไปด้ วยชายหาดงดงามทอดยาวอยู่ข้างทาง โดยเมืองแห่งนี้ต้งั อยู่ในแคว้ น
แอลการ์และเคยเกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักในปี 1755

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
นาท่ านเดินทางสู่ เอโวล่ำ เมื องมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมขององค์การยู เนสโก เมื องนี้ ยังคงได้ รับการดู แลรักษา
ร่องรอยของสถาปัตยกรรม ชมวัดโรมันแห่ งเอโวร่ำ วัดซึ่งมีเอกลักษณ์ของโรมัน นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั กิ รลั โด
เป็ นที่ต้ังของลานนา้ พุท่ีสร้ างแบบศิลปะยุคเรอเนสซองอิสระให้ ท่ านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลือก
ซื้ อสิน ค้ าตาอัธยาศัย หลั งจากนั้ นได้ เวลาอันสมควรนาท่ า นเดิน ทางต่ อ ไปยัง กรุงลิสบอน เมื องหลวงประเทศ
โปรตุ เกส นครเก่ า แก่ น ครหนึ่ ง ในยุ โรป ทั้ ง ยั ง เป็ นเมื อ งท่ า ที่ ส าคั ญ และเป็ นศู น ย์ ก ลางทางการเมื อ ง การค้ า
อุตสาหกรรม

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
RADISSON BLU LISBON HOTEL หรือเทียบเท่ำ

(9)
เช้ำ

ลิสบอน – แหลมโรกำ – ซินทรำ – มหำวิหำรเจอโร นิโม – ลิสบอน – สนำมบิน
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางชม แหลมโรกำ จุ ด ที่ เป็ นปลายด้ านตะวั น ตกสุ ด ของทวี ป ยุ โ รป ซึ่ ง ท่ า นสามารถซื้ อใบ
ประกำศนียบัตร เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่ งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซิ นทรำ อีกหนึ่ งเมืองตากอากาศ
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ต้งั ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
เป็ นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้ างมีความโดดเด่นของแคว้ นแกรนด์ลิสบอนประเทศโปรตุเกส
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เทีย่ ง
บ่ำย

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
นาท่ านกลั บกรุงลิ ส บอนนำท่ำ นเข้ำชม มหำวิ ห ำรเจอโร นิโ ม ที่ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ วำสโกดำกำมำ ที่
เดินทางสู่อนิ เดียเป็ นผลสาเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มำนู
เอลไลน์ ใช้ เวลาก่อสร้ างทั้งสิ้นถึง 70 ปี และได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้ เป็ นมรดกโลก

คำ่
21.15 น.

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำรคำ่ นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินกรุงลิสบอน
ออกเดินทำงสู่เมืองดู ไบ สำธำรณรัฐอำหำรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK194

(10)

ดู ไบ - กรุงเทพฯ

08.05 น.
09.40 น.
18.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบินดู ไบ สำธำรณรัฐอำหำรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK372
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อิลิท ฮอลิเดย์ ดู แล...กันและกัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาเดินทาง
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่ำนละ

รำคำต่อท่ำน
198,900.188,500.178,500.168,500.42,000.48,000.-

รำคำบัตรหลัก
195,900.185,900.175,900.165,900.42,000.48,000.-

รำคำบัตรเสริม
196,900.186,900.176,900.166,900.42,000.48,000.-

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงตำ่ กว่ำ 15 ท่ำน**

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ได้รบั คะแนนโดยประมำณ)

สมำชิกบัตรหลัก
1959
1859
1759
1659
420
1479

สมำชิกบัตรเสริม
1959
1859
1759
1659
420
1479

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบ
ั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบ
ั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบิน
2.
3.
4.
5.
6.

ทุกแห่ง
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
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2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงือ่ นไขกำรชำระเงิน:

สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน

กำรยกเลิก
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ
 รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ าช้ าของสายการบิ น โรงแรมที่ พั ก ในต่ างประเทศ
เหตุการณ์ท างการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษั ท จะคานึ ง ถึง ความสะดวกของผู้ เดินทางเป็ นส าคัญ เนื่อ งจำกกำร
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่ำ นปฏิ เ สธ หรือ สละสิทธิ์ ในกำรใช้บริก ำรนั้นที่ทำงทัว ร์จัด ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษั ท ฯ จะไม่ รับผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณีท่ีมี ผู้ เดิน ทางต่ ากว่ า 15 ท่าน โดยที่จ ะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 14 วัน
 บริ ษัท ฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบในกรณี ท่ี กองตรวจคนเข้ าเมื อ งห้ ามผู้ เดิน ทาง เนื่ องจากมี ส่ิ งผิ ดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ า มน าเข้ า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า
เมืองพิจารณาแล้ ว
 ทางบริษัทฯ ไม่ อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ ว่าจานวนทั้งหมดหรื อบางส่วน บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถานฑูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ าเมื องของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
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เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ชื่อของแต่ละสถานฑูต
· พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ ลางาน
· ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้
สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
· เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสีย
ภาษี
· นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ชื่อของแต่ละ
สถานฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รับ
กระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่ มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสื อรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้ จ่าย
1สาเนาบัตรประชาชน
2.หลักฐานการงาน
3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
5. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
6. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวีซ่า -ค่ายกเลิกตัว๋
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หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอืน่ ใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่ สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัท ฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่ วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่ อนุ ญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
หรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษั ท ฯ จะส่ งกาหนดการท่ องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ า นก่อนการเดินทางไม่ น้ อยกว่ า 10 วัน หากท่ านเห็นว่ า
รายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปลี่ ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดิน ทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่ น้อยกว่ า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษั ทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่ี
เกิดเหตุ จ าเป็ นหรื อ สุด วิ สั ย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ยธรรมชาติ
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, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ
คานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชม
ได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัล ต่าง ๆ ที่บริ ษัท ฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่ สามารถหั กทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงิ นได้ โดยท่ าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ั งบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่ คณะของสายการบินต่ าง ๆ บริษัท ฯ ไม่ สามารถเลือก
ตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษั ทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง
21. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น
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