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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดนิทำงวนัที่ 08-16 มีนำคม 2561 
 (กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
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วนัที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำ 
16.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
19.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 

23.05 น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลำเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       กรุงแมดริด – พระรำชวงัหลวง - พลำซ่ำ มำยอร์ - ย่ำนปูเอต้ำเดลซอล 
01.05 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงแมดริด โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR147 
06.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุงแมดริด ประเทศสเปน หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้วเดินทำงสู่กรุง
แมดริด (MADRID) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน  ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอ
บีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ ายุค ท่ีซ่ึง
กษัต ริย์ ฟิ ล ลิ ป ท่ี  2 ได้ท รงย้าย ท่ี
ประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและ
ประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่
ยกเว้นช่วงปี  ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือ
พระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมืองบายาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำชม “พระรำชวังหลวง “Royal Palace” ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานา

เรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่
แพ้พระราชวัง อ่ืนๆในทวีปยุโรป 
พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี 
ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้ งหลังในสไตล์
บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 
ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภ  าพเขียนช้ิน
ส าคัญ  ท่ี วาดโดยศิลปินในยุคนั้ น 
จำกน้ันเข้ำสู่พลำซ่ำ มำยอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลาง
เมือง นอก  จากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น 
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และรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

ค ำ่   อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
พกัที่ :       NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่3       กรุงแมดริด -สนำมฟุตบอลซำนเตยีโก้ เบอร์นำบลิ -  ช้อปป้ิง Las Rozas Village  
                คำเซเรส 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณด้ำนหน้ำ “สนำมฟุตบอลซำนเตียโก้เบอร์นำบิล” ของทีมราชนัชุดขาว “รีลมาด
ริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  มีนักเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยู่มากมาย ให้คณะไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกชมสินคา้มากมายอาทิเช่น ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แกว้น ้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรี
ลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านเขา้
สู่  “ ย่ำน ปู เอต้ ำเดลซอล” หรือ
ประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมื อ ง  น อก จาก จะ เป็ น จุ ดนั บ
กิ โล เม ตรแรกของส เปน แล้ว 
(กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลาง
รถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย 
และย ังเป็นจุดตัดของถนนสาย
ส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
อนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง หลงัจากนั้นน าท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Las 
Rozas Village ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Adolfo Dominguez, 
Armani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Custo Barcelona, Diesel,  El Ganso, Furla, 
Geox, Hugo Boss, L'Occitane , La Perla, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Miss Sixty - Energie, Polo 
Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG 
Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc.  

เที่ยง อสิระอำหำรเที่ยงเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคำเซเรส” เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขต

กวา้งขวางท่ีสุดในประเทศสเปน น าท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ท่ีไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 25 ปีก่อนคริสตก์าลโดยกองทพัชาวโรมนัท่ีขยาย
อาณานิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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พกัที่ :      NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง            
              
วนัที่4        คำเซเรส - แหลมโรก้ำ ตะวนัตกสุดขอบยุโรป – ซินตร้ำ - ลสิบอน 
 เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่แหลมโรก้ำ “CAPO DA ROCA”  อนัเป็นแหลมท่ีตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของ
ทวีปยุโรป  ตั้งอยูติ่ดกบัมหาสมุทรแอตแลนติก 
ท่านสามารถซ้ือ “C  ertificate” เป็นท่ีระลึก
ส าหรับการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำง
สู่ เมื อ ง ซิ น ต ร้ ำ  “SINTRA” เป็ น ท่ี ตั้ งข อ ง
พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชม
ตัวเมืองเก่าตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี 11 หรือซ้ือ
ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” 

ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัท่ี :        NOVOTEL LISBON HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่5        กรุงลสิบอน – ชมเมือง - ชมภำยนอกมหำวหิำรเจอโร นิโม   
                  อสิระช้อปป้ิงย่ำนถนน Avenida da Liberdade - บำดำโฆส 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัจำกน้ันน ำท่ำน ผ่ำนชม PONTE 25 ABRIL “สะพำน 25 เมษำยน” สะพานแขวนท่ียาวท่ี  สุดในยุโรป 
เขา้สู่กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจากบนยอดเขาอนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย ์Cristo Rai (National Sanctuary 
of Christ the King) คล้ายกันกับ
ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล  น ำท่ำนชมอนุสำวรีย์
ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี 
แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชาย
เฮน ร่ี  เด อะ เน วิ เก เตอ ร์  แว ะ
ถ่ายรูปกบัหอคอย เบเล็ง “Belem 
Tower” เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจแ  ละคน้พบโลก
ของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส จำกน้ันชมภำยนอกมหำวิหำรเจอโร นิโม “Jeronimos 
Monastery” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 
และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนอสิระช้อปป้ิงย่ำนถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 

19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเก่าผา่ใจกลาง
เมืองไปสุดทางท่ีจตุัรัสมาร์  เกส เดอ ปอมบาล 
ท่ีมีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืน
โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงสินค้าช่ือดังมากมาย อาทิ LOUIS 
VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. 
หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขาย
เรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
หลงัจำกน้ันท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองบำดำโฆส” เมืองหลวงของแควน้เอก็ซ์เรามาดูรา ทางตอนใต ้ห่างจาก
ชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้หค้นรุ่นหลงั 

พกัท่ี :        Hotel Badajoz Center   หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6       บำดำโฆส – เมรีด้ำ – โทเรโด้ - มหำวหิำรแห่งโทเลโด้ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเมรีด้ำ” ผ่ำนชม เมืองหลักของแควน้เอกซ์เตรมาดูรา   ทางภาคตะวนัตกของ
ประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบราณ ท่ียงัหลงเหลืออยูภ่ายในเมืองเมรีดา และมีอายุใน
ระดับ 2,000 ปี หลังจำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo ซ่ึงตั้ งอยู่ทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน ห่างจากกรุงมาดริดไปทางทิศใตป้ระมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดเ้ป็นเมืองหลกัของจงัหวดั
โทเลโดแ้ละของแควน้คาสตีล-ลามนัชา ในปี ค.ศ. 1986 องคก์ารยเูนสโก Unesco ไดป้ระกาศให้เมืองโทเล
โด้เป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหน่ึงใน
เมืองหลวงของจกัรวรรดิสเปน รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว 
และชาวมวัร์อยูร่่วมกนั นอกจากน้ีโทเลโด ้ยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองโบราณท่ีสมบูรณ์แบบ
มาก เพราะตวัเมือง  ตั้งอยูบ่นเนินเขารายลอ้มอยูป่ระดุจก าแพงธรรมชาติดว้ยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่น ้ าเป็น
เส้นทางคมนาคม 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย น ำท่ำนชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตำ เด บิซำกรำ” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโตเลโด ้
ประเทศสเปน ตั้งอยูท่างทิศเหนือของยา่นเมืองเก่า  ซ่ึงสร้า  งข้ึนในศตวรรษท่ี 10 สร้างดว้ยหินท่ีแขง็แรงได้
สัดส่วน โคง้เป็นรูปเกือกมา้ และค่อยๆลดหลัน่ ไดรู้ปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะไดช่ื้น
ชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะเดินทางเขา้
สู่ตวัเมืองเก่าท่านจะประทบัใจกบัความงดงามซ่ึงเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต พร้อมชมสัญลกัษณ์
ของเมือง “ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วน
ท่ีสูงท่ีสุดของเมืองน้ีมีช่ือเสียงในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐานะสถาบนัวิชาทหารแห่งหน่ึง เม่ือ
สงครามกลางเมืองสเปนระเบิดข้ึน
ในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมน้ี
ถูกล้อมโดยกองก าลงัของฝ่ายนิยม
สาธารณรัฐ น ำท่ำนชม “มหำวิหำร
แห่ งโท เล โด้ ” สถาปั ตยกรรม ท่ี
ยิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง 
ซ่ึ ง ใช้ เป็ น ท่ี ป ร ะทั บ ข อ งอ งค์
สังฆราชแห่งสเปน  ใชเ้วลาก่อสร้าง 
270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างข้ึนใน
สไตล์โกธิกท่ีถือว่ายิ่ง ใหญ่และ สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้
ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มีงาน
ศิลปะล ้าค่าช้ินหน่ึงท่ีท าดว้ยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กวา่ช้ิน มีน ้าหนกัมากถึง 200 กิโลกรัม 
นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสะสมภาพเขียนของจิตรกรมีช่ือเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า 
และ เบลาสเกซ จากนั้น น าชมโรงงานผลิตเคร่ืองงถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ท่ีสวยงามดว้ยการน าทอง 
และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด า เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโทเลโด้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      Eurostars Toledo หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง              
วนัที่7       โทเรโด้ – ซำรำโกซ่ำ - จตุัรัส PLAZA DEL PILAR – บำร์เซโลน่ำ  
                 ยอดเขำ “มองต์จูอคิ – สนำมฟุตบอลคมัป์นู - สนำมกฬีำโอลมิปิค   
                 มหำวหิำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลยีร์ 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองซำรำโกซ่ำ” ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจกัรอารากอน ตั้งอยูท่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของ
ภูมิประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าไดรั้บการเสนอ
ช่ือให้เป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป  น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสา

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือท่ีรู้จกัในนาม “ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านานสมยัแรกเร่ิมของพระศาสนจกัร
กล่าวไวว้่า อคัรสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์  ในระยะเร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้
เกิดผลมากมายนกั จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิต
นั้น พระนางปรากฎอยู่บนเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่าเป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบั
เสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วย
เป็นจ านวนมาก น ำท่ำนชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานท่ีส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร 
ซ่ึงจตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปดว้ย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบำร์เวโลนำ ชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 

1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขำ “มองต์จูอิค”Mont Juic จำกน้ันผ่ำ  นชม อนุสำวรีย์ คริสโต
เฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออก
เดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 
แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า 
ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอัจฉริยภาพของ  อันโตนี  เกาด้ี 
สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี น าท่าน
ออก เดินทางแวะถ่ าย รูปด้านหน้ าของ 
“สนำมฟุตบอลคัมป์ นู” สนามฟุตบอล
สโมสร “ทีมเจ้ำบุญทุ่มบำร์เซโลน่ำ” หรือ
คุน้เคยในอีกช่ือวา่ “บำร์ซ่ำ” สโมสรฟุตบอล
บำร์เซโลนำเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและ
สเปนอย่ำงมำกมำย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบควำมส ำเร็จและมีควำมยิ่งใหญ่ระดับโลก ซ่ึงมีนักฟุตบอลที่มี
ช่ือเสียงระดับโลกมำกมำย อำทเิช่น เมสซ่ี, เนย์ม่ำร์, หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่         Fira Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่8       บำร์เซโลน่ำ – ช้อปป้ิง ถนนลำรัมบรำ – เดนิทำงกลบั 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนช้อปป้ิงสำยใหญ่ของบำร์เซโลนำ “ถนนลำรัมบลำ” Larambla ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 
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กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิง
สินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

เที่ยง   อสิระอำหำรเที่ยงเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 146 
23.45 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
02.30 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 836 
13.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร  
ออกเดนิทำงช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

วนัที่ 08-16 มี.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 14,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แมดริด// บาร์เซโลน่า -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำและค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
ทำงบริษทัฯคดิค่ำบริกำรย่ืนวซ่ีำ 4,500.- ต่อท่ำน. 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถในยโุรป 14 ยูโร/ท่ำน 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดนิทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
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 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลทีต้่องกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
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 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


