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บาร์ เซโลน่ า – ยอดเขา “มองต์ จูอคิ – สนามฟุตบอลคัมป์ นู - สนามกีฬาโอลิมปิ ค
มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา - ซาราโกซ่ า
จัตุรัส PLAZA DEL PILAR – โทเลโด้ - มหาวิหารแห่ งโทเลโด้ - เมรีด้า – บาดาโฆส
กรุงลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม - ช้ อปปิ้ งย่ านถนน Avenida da Liberdade
ซินตร้ า – แหลมโรก้า ตะวันตกสุ ดขอบยุโรป – คาเซเรส - กรุงแมดริด – ย่ านปูเอต้ าเดลซอล
พระราชวังหลวง - พลาซ่ า มายอร์ - สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์ นาบิล - ช้ อปปิ้ ง Las Rozas Village
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กําหนดการเดินทาง
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(กรุณาสํ ารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น.
20.35 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR981

23.45 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2

บาร์ เซโลน่ า – ยอดเขา “มองต์ จูอคิ – สนามฟุตบอลคัมป์ นู - สนามกีฬาโอลิมปิ ค
มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ บาร์ เซโลน่ า โดยสายการบิน
QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR150
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ บาร์ เซโล
น่ า ประเทศสเปน หลังผ่ านพิธีการตรวจคน
เข้ า เมือง และด่ านศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นํา
ท่ านเดินทางชมความงามของเมืองบาร์ เซโล
น่ า แวะบันทึกภาพกับ สนามกี ฬาโอลิ มปิ ค
1992 และชมทิวทัศน์ รอบตัวเมืองบนยอด
เขา “มองต์ จู อิ ค ”Mont Juic จากนั้ น ผ่ า
นชม อนุ สาวรี ย์ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นัก
เดิ นเรื อผูย้ ิ่งใหญ่ที่ออกเดิ นทางจากกรุ งบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริ บเบียนและทวีป
อเมริ กาในปี ค.ศ.1492 แวะบันทึกภาพกับ
มหาวิ ห ารซากราด้า ฟาอมิ เ ลี ย ร์ (Sagrada
Familia) (ด้า นนอก) สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง สิ่ ง
ศักดิ์ สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ

07.35 น.
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เทีย่ ง

ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึ งอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี
เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางแวะถ่ายรู ปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์ นู” สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้ าบุญทุ่ม
บาร์ เซโลน่ า” หรื อคุน้ เคยในอีกชื่ อว่า “บาร์ ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์ เซโลนาเป็ นผู้ชนะเลิศในถ้ วยยุโรปและ
สเปนอย่างมากมาย เป็ นสโมสรสเปนที่ประสบความสํ าเร็จ และมีความยิ่งใหญ่ ระดับโลก ซึ่ งมีนักฟุตบอลที่
มีชื่อเสี ยงระดับโลกมากมาย อาทิเช่ น เมสซี่, เนย์ ม่าร์ , หลุยส์ ซั วเรซ ฯลฯ นําท่ านเดิน ทางสู่ ถนนช้ อปปิ้ ง
สายใหญ่ ของบาร์ เซโลนา “ถนนลารั มบลา” Larambla ย่านที่ มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์ เซโลนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่า
ประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าและ
เสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่ งมี
ร้ านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON,
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ :
วันที่3

Fira Congress หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
บาร์ เซโลน่ า – ซาราโกซ่ า - จัตุรัส PLAZA DEL PILAR - โทเลโด้

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่ า” ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน ตั้งอยูท่ างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศสเปนริ มฝั่ งแม่น้ าํ เอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของ
ภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลก
ตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโก
ซ่ า ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ นเมื อ งแห่ ง
วัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป
นํ า ท่ า นชม “มหาวิ ห ารแม่ พ ระแห่ ง เสา
ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ” หรื อที่รู้จกั ในนาม “ซานตา มา
เรี ย เดอร์ ฟิลลาร์ ” ตามตํานานสมัยแรกเริ่ ม
ของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยา
คอบหรื อเซนต์เจมส์ ในระยะเริ่ ม แรกนั้น
การเผยแพร่ พ ระธรรมของท่ านไม่ ไ ด้เกิ ดผลมากมายนัก จนกระทัง่ ท่า นเห็ นพระแม่ม ารี ม าปรากฎเพื่ อ
ชักชวนท่านไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎอยูบ่ นเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่ อ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

กันว่าเป็ นเสาศักดิ์สิทธิ์ ต้นเดียวกันกับเสาในซาราโกซ่ า ต่อมาคริ สต์ศาสนิ กชนนิ ยมมากราบไหว้ขอพรจาก
พระแม่มารี ให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเป็ นจํานวนมาก นําท่ านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานที่
สําหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่ งจัตุรัสแห่งนี้เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้ ” Toledo ซึ่ งตั้งอยูท่ างภาคกลางของประเทศสเปน ห่ างจากกรุ งมาดริ ด
ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโด้เป็ นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโด้และของแคว้นคาสตีล -ลามัน
ชา ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโก Unesco ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็ นเมืองมรดกโลก เนื่ องจากมี
มรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้ง
ยังเป็ นสถานที่ที่ปรากฏร่ องรอยวัฒนธรรมของชาวคริ สต์ ชาวยิว และชาวมัวร์ อยูร่ ่ วมกัน นอกจากนี้ โทเลโด้
ยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีการวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมือง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขารายล้อม
อยูป่ ระดุจกําแพงธรรมชาติดว้ ยหุ บผา 3 แห่ง และมีแม่น้ าํ เป็ นเส้นทางคมนาคม
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : Eurostars Toledo หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4

โทเลโด้ – มหาวิหารแห่ งโทเลโด้ - เมรีด้า – บาดาโฆส

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
ของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านชม ประตูเมื อง “ปูเอร์ ตา เด
บิซากรา” เป็ นหนึ่งในประตูเมืองที่มี
ความสํา คัญที่ สุ ดของเมื องโตเลโด้
ประเทศสเปน ตั้ง อยู่ท างทิ ศ เหนื อ
ของย่านเมื องเก่ า ซึ่ งสร้ า งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 10 ส ร้ า งด้ ว ย หิ น ที่
แข็งแรงได้สัดส่ วน โค้งเป็ นรู ปเกือก
ม้ า แ ล ะ ค่ อ ย ๆ ล ด ห ลั่ น ไ ด้ รู ป
สวยงาม ทุกๆ แห่ งของเมืองโตเลโด้
ท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่า ง
ของสถาปั ตยกรรมแบบอารบิค , มู
เดฆาร์ , กอธิ ค และเรอเนสซองส์ นํา
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เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่5
เช้ า

คณะเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมื องเก่ า ท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่ งเปรี ย บเสมื อนกับ พิพิธ ภัณฑ์ที่ มีชีวิต
พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์ ” ผลงานของสถาปนิกระดับสุ ดยอดในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่
16 ซึ่ งตั้งอยู่บนส่ วนที่ สูงที่ สุดของเมืองนี้ มีชื่อเสี ยงในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชา
ทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้ อมนี้ ถูกล้อมโดยกอง
กําลังของฝ่ ายนิ ยมสาธารณรัฐ นําท่ านชม “มหาวิหารแห่ งโทเลโด้ ” สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อนั ทรงคุณค่า
คู่บา้ นคู่เมือง ซึ่ งใช้เป็ นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ สร้าง
ขึ้นในสไตล์โกธิ กที่ถือว่ายิง่ ใหญ่และ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุ เหร่ า ต่อมาได้
ก่อสร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนเสร็ จ
สมบูรณ์ ในอีก 300 ปี ถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อน มีงาน
ศิลปะลํ้าค่าชิ้นหนึ่งที่ทาํ ด้วยทองคํา เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ าํ หนักมากถึง 200 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสี ยงของโลกหลายท่าน เช่ น เอล เกรโก, โกย่า
และ เบลาสเกซ จากนั้น นําชมโรงงานผลิตเครื่ องงถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ที่สวยงามด้วยการนําทอง
และเงินมาตีเป็ นเส้น และตอกลงบนโลหะสี ดาํ เป็ นงานฝี มือที่มีชื่อเสี ยงของโทเลโด้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชม “เมืองเมรีด้า” เมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ชม
อารยธรรมแห่งจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่ยงั หลงเหลืออยูภ่ ายในเมืองเมรี ดา และมีอายุในระดับ 2,000 ปี นํา
ท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองบาดาโฆส” เมืองหลวงของแคว้นเอ็กซ์เรามาดูรา ทางตอนใต้ ห่ างจากชายแดน
ประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้านสถาปั ตยกรรมที่
พวกมัวร์ ทิ้งไว้ให้คนรุ่ นหลัง ภาพของเมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา บนเนิ นเขาโอริ นาเซ เหนื อแม่น้ าํ กัวเดีย
น่า เป็ นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอาหรับได้อย่างชัดเจน
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
บาดาโฆส – กรุงลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม
อิสระช้ อปปิ้ งย่ านถนน Avenida da Liberdade

Hotel Badajoz Center

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
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นําท่ านเดินทางสู่ กรุ งลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เตโย “Tejo”
ลิ ส บอนเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ
ยาวนานกว่า 800 ปี แวะ
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ที่
เมืองคาสเตโลแบรนโค ผ่ านชม
PONTE 25 ABRIL “สะพาน
25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาว
ที่ สุ ดในยุโรป เข้าสู่ กรุ งลิสบอน
ชมตัวเมืองลิสจากบนยอดเขาอัน
เป็ นที่ ต้ ัง ของอนุ ส าวรี ย ์ Cristo
Rai (National Sanctuary of
Christ the King) คล้ายกันกับที่
เมื องริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิ ล นํ า ท่ า นชมอนุ ส าวรี ย์
ดิ ส คั ฟ เวอรี่ สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.
1960 เพื่ อฉลองการครบ 500 ปี
แห่งการสิ้ นพระชนม์ของเจ้าชาย
เฮนรี่ เดอะเนวิ เ กเตอร์ แวะ
ถ่ายรู ปกับหอคอย เบเล็ง “Belem
Tower” เดิมสร้างไว้กลางนํ้าเพื่อ
เป็ นป้ อมรั ก ษาการณ์ ดู แ ลการ
เดินเรื อเข้าออก เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การเดินเรื อออกไปสํารวจแ ละ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา
นักเดิ นเรื อชาวโปรตุเกส จากนั้น
ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม
“Jeronimos Monastery” ที่สร้าง
ขึ้ นเพื่ อเป็ นเกี ยรติ แก่ “วาสโกดา
กามา” ที่ เดิ นทางสู่ อินเดี ย เป็ น
ผลสํ า เร็ จ ในปี ค.ศ.1498 และ
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ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้วา่ ให้เป็ นมรดกโลก

อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
บ่ าย

นําท่านอิสระช้ อปปิ้ งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่
19 เป็ นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุ ดทางที่จตั ุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรี ย ์
ของมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็ นสง่าอยู่บนเสาสู ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าชื่ อดังมากมาย
อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรื อจะเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรี ยง
รายบนถนนช้อปปิ้ งแห่งนี้

อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
พักที่ : NOVOTEL LISBON HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่6 ลิสบอน – ซินตร้ า – แหลมโรก้า ตะวันตกสุ ดขอบยุโรป – คาเซเรส – ชมเมือง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านเดินทางสู่ แหลมโรก้ า “CAPO DA ROCA” อันเป็ นแหลมที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดทางทิศตะวันตกของ
ทวีปยุโรป ตั้งอยูต่ ิดกับมหาสมุทร
แอตแลนติ ก ท่ านสามารถซื้ อ “C
ertificate” เป็ นที่ระลึกสําหรับการ
มาเยื อ น ณ ที่ แ ห่ ง นี้ จากนั้ น
เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ซิ น ต ร้ า
“SINTRA” เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง
พระราชวัง ที่สวยงามที่ได้รับการ
รั บ รองจากองค์ ก ารยู เ นสโก้ ใ ห้
เป็ นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมือง
เก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 หรื อซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนํ าท่ านเดินทางสู่ “เมื องคาเซเรส” เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็ นเมืองที่มีอาณาเขต
กว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นําท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปี ก่อนคริ สต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยาย
อาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : NH COLLECTION HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
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วันที่7

คาเซเรส – กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่ า มายอร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางสู่ กรุ งแมดริ ด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับ
ความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ ึ งกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิ ปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาไว้ที่ นี่และประกาศให้
มาดริ ดเป็ นเมื องหลวงใหม่ยกเว้น
ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระ
เจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยไปที่เมืองบา
ยาโดลิ ด มาดริ ดได้ชื่อว่าเป็ นเมื อง
หลวงที่ สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งในโลก
นํ า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง เ ข้ า ช ม
“ พ ร ะ ร า ช วั ง ห ล ว ง “Royal
Palace” ซึ่ งตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มฝั่ ง
แม่น้ าํ แมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ ง
นี้ ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหิ นทั้งหลังในสไตล์บาร็ อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส
และอิตาเลี ยน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้ นสําคัญ ที่ วาดโดย
ศิลปิ นในยุคนั้น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเข้ าสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมื อง นอก จากจะเป็ นจุ ด นับ
กิ โ ลเมตรแรกของสเปนแล้ ว
( กิ โ ล เ ม ต ร ที่ ศู น ย์ ) ยั ง เ ป็ น
ศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์
ทุ ก สาย และยัง เป็ นจุ ด ตัด ของ
ถ น น ส า ย สํ า คั ญ ข อ ง เ มื อ ง ที่
หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้ า งสรรพสิ นค้ า ใหญ่ อี ก ด้ ว ย
ถ่ายรู ปกับอนุ สาวรี ยห์ มีกบั ต้นมา
โดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนําท่านเข้าสู่ “ย่ านปูเอต้ าเดลซอล” หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมือง นอกจากจะเป็ นจุดนับกิ โลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิ โลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน

เทีย่ ง
บ่าย
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และรถเมล์ทุ กสาย และยังเป็ นจุ ดตัดของถนนสายสําคัญของเมื องที่ หนาแน่ นด้วยร้ านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่อีกด้วย นําท่านแวะถ่ ายรู ปกับอนุ สาวรี ยห์ มีกบั ต้นมาโดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ ของ
เมือง

พักที่
วันที่8
เช้ า

อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
กรุงแมดริด – สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์ นาบิล - ช้ อปปิ้ ง Las Rozas Village
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ด้ านหน้ า “สนามฟุ ต บอล
ซานเตียโก้ เบอร์ นาบิล ” ของ
ทีม ราชันชุ ดขาว “รี ล มาดริ ด ”
ซึ่ ง เ ป็ น ส น า ม ฟุ ต บ อ ล ที่ มี
ชื่อเสี ยงระดับโลก มีนกั เตะที่
มี ชื่ อเสี ย งเล่ น อยู่ม ากมาย ให้
คณะได้เลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้า
มากมายอาทิ เ ช่ น ผ้า พัน คอ,
หมวก, เสื้ อฟุ ต บอล, ลู ก
ฟุตบอล, แก้วนํ้า, มาสคอ
ตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ นค้าของแท้จากสโมสรรี ลแมดริ ดไว้เป็ นที่ระลึก

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
บ่ าย

นําท่านสมาชิ กออกเดินทางสู่ Las Rozas Village ให้ท่านได้มีเวล าเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ 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,
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17.10 น.

Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger,
Versace, etc.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 150

วันที่9

กรุงเทพฯ

00.55 น.
01.55 น.
12.55 น.

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 836
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนําทัวร์ มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

27 เม.ย.-05 พ.ค. 2561

42,900

42,900

42,900

14,000

พ.ค.-มิ.ย. 2561

39,900

39,900

39,900

14,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริ ด -กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า(ค่ าบริการท่านล่ะ4,000.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่ าน

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน

12

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง และการชําระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ํารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
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ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
*เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ

สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
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การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงิ น โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิ นทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

