
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกรนด์สเปน  วนั *  แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน) 
Tour Premium พกัโรงแรม  –  ดาว อาหารพืนเมือง * ซีฟู๊ ดรสเลศิ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ 

มาดริด * พระราชวังหลวง * ปูเอลตา เดลซอล * เซโกเบยี * อาวลีา * ซาลามังกา * กาเซเรส * เมรีด้า 

เซบีญ่า * ระบําฟลาเมงโก้ * เซบีญ่า * ล่องเรือแม่นํากวัดัลกบีิร์ * เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส  รอนดา  

กรานาดา * พระราชวงัอาลมับรา * บาร์เซโลน่า * ช้อปปิงท ีLA ROCAVILLAGE OUTLET 
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วนัแรกของการเดินทาง ( )  สนามบินสุวรรณภมูิ – โดฮา 

17.30 พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เคาทเ์ตอร์  สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทียวบินที QR833 

23.20 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือแวะเปลียนเครือง) 

วนัทีสองของการเดินทาง ( ) มาดริด – โทเลโด (มรดกโลก) – อลักาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)  

01.15 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเทียวบินที QR147 

07.50 ถึงสนามบินมาดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่เมือง “โทเลโด”้ Toledo (  กม.) ตงัอยู่ในแควน้

คาสตีล-ลามนัชา ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมือง

มรดกโลกในปี ค.ศ.  ชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด 

บิซากรา” เป็นหนึงในประตูเมืองทีมีความสําคญัทีสุด

ของเมืองโตเลโด้ ตังอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า  

ซึงสร้างขึนในศตวรรษที  พร้อมชมสัญลักษณ์ของ

เมือง “ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุด

ยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที  ชมด้านนอก “มหา

วิห ารแห่ งโท เล โด้” ส ถ าปั ตยก รรม ที ยิงให ญ่ อัน

ทรงคุณค่า ซึงใชเ้ป็นทีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน ใชเ้วลาก่อสร้าง  ปี จึงเสร็จสมบูรณ์   

เทียง บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ เมือง “อัลก าลา เด เอนาเรส” (Alcalá de 

Henares) (108 กม.) เมืองทีได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกโลกในปีค.ศ.   และยังเป็นบ้านเกิดของ 

Miguel de Cervantes ผู ้ เขี ย น  " Don Quixote" ห รื อ 

“ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันซ่า”  ชมย่านเมืองเก่า Calle 

Mayor ซึงเต็มไปดว้ยอาคารในยคุกลางตงัแต่ศตวรรษที 

-  ซึงมีสถาปัตยกรรมทีสวยงาม สร้างดว้ยศิลปะยุค

เรอเนสซองซ์และบาร็อก และเก็บภาพสุดคลาสสิกกบั 

Sancho และ Don Quixote ซึงเป็นรูปปันทีนิยมมาถ่ายภาพมากทีสุดในเมือง ชม มหาวิทยาลยั Alcalá University หนึงใน

มหาวิทยาลยัทีเก่าแก่ของสเปน สร้างขึนตงัแต่ปี ค.ศ.  

เยน็ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัทีสามของการเดินทาง ( ) มาดริด – พระราชวังหลวง –  พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 
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หลงัอาหารชมกรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตงัอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน กษตัริยฟิ์ลลิปที 2 ได้

ทรงย้ายที ประ ทับ จาก เมื องโทเล โดม าไว้ที นี  ช ม

ด้านห น้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์น าบิล” 

Estadio Santiago Bernabéu ข องที มราชัน ชุ ดข าว “รี

ลมาดริด” ซึงเป็นสนามฟุตบอลทีมีชือเสียงระดับโลก  

เขา้ชม “พระราชวงัหลวง(Royal Palace) (ขอสงวน

สิทธิในการงดการเข้าชมภายในพระราชวงัหลวง ใน

กรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึงอาจเข้าชมไม่ได้ หรือ

ปรับโปรแกรมไปเขา้พระราชวงัอืนแทน) ซึงตงัอยู่บน

เนินเขาริมฝังแม่นาํแมนซานาเรส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอืนๆ ในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่ง

นีถูกสร้างในปี ค.ศ.  ดว้ยหินทงัหลงัในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศสและอิตาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กว่า ,  ห้อง และ ยงัเป็นทีเก็บภาพเขียนชินสาํคญัทีวาดโดยศิลปินในยคุนนั   

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เขา้สู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จตุรัสทีมีชือเสียง

ทีสุดในสเปนและมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานยอ้นหลงั

ไปหลายร้อยปี สร้างปี  แต่น่าเสียดายทีมนัประสบ

กับความโชคร้ายหลายครัง โดนไฟไหม้ในปี , 

 และ  และในทีสุดก็เสร็จสมบูรณ์ในปี  

เข้าสู่  “ย่านปู เอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย ์

จัตุ รั ส ใ จ ก ล า ง เมื อ ง เดิ น ช ม ค ว าม ส ว ย ง า ม ข อ ง

สถาปัตยกรรมแบบสเปน ถ่ายรูปกับอนุสาวรียห์มีกับ

ตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง อิสระกบัการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัทีสีของการเดินทาง ( ) มาดริด – เซโกเบยี – อาวีลา – ซาลามังกา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซโกเบีย” (Segovia) (  

ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน 

ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกาํแพงที

สร้างขึนตังแต่คริสต์ศตวรรษที  (บนฐานทีมันของ

โรมนั) และไดรั้บการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษที 

 ชมส ะพ าน ส่งนําโบราณ  (Roman Aqueduct of 

Segovia) โดยสะพานส่งนาํแห่งนีถูกสร้างขึนในปลาย
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คริสต์ศตวรรษที  นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนันเดินทางสู่เมืองอาวิลา 

(Ávila) (  ก.ม.) 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู หมูหันสเปน 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านชมเมือง อาวิลา เมืองโบราณอนัเก่าแก่ 

ซึงตงัอยู่ในแควน้คาสตีลและเลออน ซึงเป็นหนึงในสิบ

เจ็ดแควน้ปกครองตนเองของประเทศสเปน ชมกาํแพง

เมืองยคุกลางของเมืองอาวิลา สร้างขึนในช่วง ศตวรรษที 

11 เพือป้องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) ชม

พลาซ่า เดอ ซานตา เทเรซา (La Plaza de Santa Teresa)

โดยทีนีจะเป็นทีตงัของรูปปันสีขาวบริสุทธิของแม่ชีเทเร

ซ่า ซึงถือว่าเป็นผูอุ้ทิศตนและมีบทบาทสําคัญในการ

ปฏิรูปศาสนาในเมืองนี // จากนนัเดินทางสู่เมืองซาลามงั

กา (  ก.ม.)  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

ทีพกั : Parador de Salamanca Hotel ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง  

วนัทีห้าของการเดินทาง ( ) ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหารชมเมือง ‘ซาลามงักา’ เมืองโบราณทีตงัอยูบ่น

ทีราบสูงริมแม่นําตอร์เมสในแควน้คาสตีลและเลออน 

ได้รับขึนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี  ชม

สะพานโรมันโบราณ (Puente Romano) ทียงัหลงเหลือ

มาจากยุคประวติัศาสตร์ซึงมีอายุนานกว่าร้อยปี  ชม

มหาวิทยาลยัซาลามงักา เป็นอีกหนึงในมหาวิทยลยัอัน

เก่าแก่ของยุโรป ถูกสร้างขึนโดย พระเจา้อลัฟอนโซที  

แห่งเลออน เข้าสู่พลาซามายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัส

เก่าแก่ของเมือง ‘วิหารเก่าซาลามังกา’ (Old Cathedral) 

อาสนวิหารซาลามงักาหลงัเก่าเป็นโบสถโ์รมาเนสก์ทีสวยสดงดงามสร้างอุทิศให้กบัซานตามาเรียเดลาเซเด ซึงก่อสร้าง

ขึนในช่วงศตวรรษที  ใกลก้นัยงัเป็นทีตงัของวิหารใหม่ซาลามงักา (New Cathedral) อาสนวิหารซาลามงักาหลงัใหม่

เป็นอาคารขนาดใหญ่ทีสุดและสูงทีสุดแห่งหนึงในเมือง ทีใช้เวลาก่อสร้างมานานสองศตวรรษ (ค.ศ. - )  ทางสู่

เมือง ‘กาเซเลซ’ (  ก.ม.) 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ชมเมือง ‘กาเซเลซ’ เมืองโบราณ ก่อตงัขึนครังแรกเมือ 

 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทพัชาวโรมนัทีขยายอาณา

นิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต ปัจจุบนัเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดักาเซเรส และยงัเป็นเมืองทีมีอาณาเขต

กวา้งขวางทีสุดในประเทศสเปน ชมเขตเมืองเก่าหรือ 

"ซิ วดัดโม นู เม น ตัล " (Ciudad Monumental) ย ังค งมี

กาํแพงโบราณลอ้มรอบอยู่โดยยงัคงลกัษณะทีได้สร้าง

ไวใ้นยุคกลางอย่างสมบูรณ์ ทีได้รับการประกาศเป็น

มรดกโลกเมือปี ค.ศ.    ชมหอคอยบูคาโก (Torre 

del Bujaco) หอคอยมีชือเสียงมากทีสุดเมือง // จากนนัเดินทางสู่เมือง “เมรีดา้” (  ก.ม.) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ทีพกั : VELADA MERIDA HOTEL ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัทีหกของการเดินทาง ( ) เมรีด้า – เซบีญ่า – ล่องเรือ แม่นํากวัดัลกบิีร์ – ชมระบําฟลาเมงโก้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหารชมเมือง “เมรีดา้” เมืองหลวงแห่งแควน้เอ็กซ์

เตรมาดูร่า ในอดีตนันเมืองแห่งนีถูกใช้เพือขยายอาณา

เขตอาณาจกัรโรมนัในช่วงก่อนคริสตศตวรรษและยบัยงั

การรุกรานของชนชาติต่างๆ ชมจตุรัสพลาซาเดเอส

ปันญา ทีสร้างมาตงัแต่สมยัยคุกลาง บริเวณนียงัเป็นทีตงั

ของป้อมอลักาซาบา ทีสร้างขึนโดยผูป้กครองชาวมวัร์

ในปี  เพือป้องกันตัวจากการการต่อต้านของชาว

พืนเมือง โดยกาํแพงมีความสูง  เมตร ชมวิหารเทพีได

อาน่า ทีสร้างอุทิศให้กับลัทธิเทวจกัรพรรดิของโรมัน 

สร้างขึนในศตวรรษที  ชมสะพานโรมนัเป็นส่วนหนึงของกลุ่มโบราณคดีเมรีดา ซึงได้รับการประกาศให้เป็นแหล่ง

มรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน ค.ศ.   จากนันเดินทางสู่เมือง เซบีญ่า (193 กม.) เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน 

วฒันธรรมศิลปะของภาคใตข้องสเปน เมืองหลวงของ

แควน้ปกครองตนเองอนัดาลูเซีย 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ห ลั ง อ า ห า ร  นํ า ท่ า น ล่ อ ง เรื อ  แ ม่ นํ า กั ว ดั ล กิ บี ร์ 

(Guadalquivir) เป็นแม่นาํโบราณขนาดใหญ่ทีไหลผ่าน

แคว้นอันดาลูเซียและมีความยาวกว่า  กม. และ

เชื อ ม ต่ อ เมื อ ง ห ล วงอัน ด าลู เซี ย  เมื อ ง เซ บี ย า  กับ

มหาสมุทรแอตแลนติก เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอัน
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งดงามของภาพพาโนรามาทีสวยงามทีสุดของเซบียา รวมถึงศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ ซึงไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก เรือล่องไปตามสายนาํตามทางนาํของกะลาสีโบราณผ่านสถานทีสําคญั เช่น Plaza de Toros de 

la Maestranza สะพานเก่าแก่ Barrio de Triana ในตาํนาน หอคอยของปลาซา เด เอสปาญา และอาคารต่างๆ มากมาย

สัมผสัทิวทศัน์ทีดีทีสุดของเมืองในขณะทีเพลิดเพลินกบัการล่องเรือไปตามแม่นาํกวัดลักิบีร์ 

ตามเส้นทางทีคริสโคเฟอร์ โคลมับสั เริมตน้เดินทางสํารวจโลก จากนันกลบัเขา้สู่ฝังนําท่าน ชมมหาวิหารประจาํเมือง 

(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่งนีเคยเป็นมัสยิดมา

ก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสต์สร้างโบสถ์ครอบอีกที จาก

การสร้างและต่อเติมอีกหลายส่วน จึงทาํให้ทีนีกลายเป็น

มหาวิหารสไตล์โกธิคทีใหญ่ทีสุดในโลก และใหญ่เป็น

อนัดบัสามในบรรดามหาวิหารของคริสตศ์าสนจกัร รอง

จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีวาติกัน สร้างเมือปี ค.ศ. 

 และสร้างเสร็จเมือ ปี ค.ศ.  ซึงใช้เวลาสร้าง

นานเกือบ  ปี  ชมพลาซ่าเดอเอสปานา (Plaza de 

Espana) กลุ่มอาคารครึงวงกลมตงัเป็นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุ้มโคง้ประตูจะเห็นว่ามีตราประจาํจงัหวดัของประเทศ

สเปนเรียงตามตวัอกัษรไวอ้ยูท่ีนี  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารชมระบาํฟลาเมงโก (Flamenco) การแสดงประจาํชาติอันเป็น

วฒันธรรมทีโด่งดงัของทางตอนใตใ้นเมืองซาบียา ระบาํนีมีมาตงัแต่ศตวรรษที  แลว้จนเมือปี ค.ศ.  

องคก์ารยเูนสโก ก็ไดป้ระกาศให้ระบาํฟลาเมงโก เป็นหนึงในมรดกวฒันธรรมวฒันธรรมบอกเล่าและมรดก

วฒันธรรม ดว้ยจงัหวะเพลงทีสนุกสนานเร้าใจ การแต่งกายมีสีสันสวยงาม   

พกั : AC HOTEL, SEVILLA (5) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัทีเจ็ดของการเดินทาง ( ) เซบญ่ีา – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เซทเทนิล เด ลาส โบเด

กาส “Setenil de las Bodagas” (  กม.) เมืองเก่าแก่

อายุกว่า ,  ปี ทีมีความโดดเด่นและแปลกจากเมือง

อืนในสเปนทีสร้างบา้นเรือนทีแทรกไปหินผาใตหุ้บเขา 

ทีขนาบไปกับแม่นํา Trejo ทีกระแสนาํกัดเซาะแนวหิน 

สองขา้งทางเป็นระยะเวลานาน หลายลา้นปี จนเกิดเป็น

โพรงลึกยาว ไปตามโค้งนํา อาคารบ้านเรือนซึงสร้าง

ตามรูปแบบทีเรียกว่า Andalucian Design ทีนิยมทาบา้น

ดว้ยสีขาวเพือช่วยในการระบายความร้อน จากนนัเดินทางสู่เมืองรอนดา “Ronda” (  กม.) เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่ง

แควน้แอนดารูเซีย ตงัอยูบ่นทีราบสูงเอลทาโจ และมีแม่นาํเอลทาโจไหลผา่นหุบเขา       
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมเมืองรอนดา้ เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแควน้แอนดา

รูเซีย ตงัอยู่บนทีราบสูงเอลทาโจ และมีแม่นาํเอลทาโจ

ไหลผ่านหุบเขา โดยมีสะพาน ปูเอนเต้นูโว (Puente 

Nuevo) ชม ระเบียงชมวิวในสวนสาธารณะ Alameda 

Del Tajo  ซึงตงัอยู่บนหุบเขาทีมีความสูงกว่า 150 เมตร 

ชมสะพานปู เอนเต้นูโว (Puente Nouvo) สะพานยุค

ศตวรรษที 18 ใช้เวลาสร้าง กว่า 42 ปี ซึงเชือมระหว่าง

ย่านเมืองเก่าของชาวมวัร์อนัเป็นทีตงัของพระราชวงัของกษตัริยช์าวมวัร์ อีกดา้นหนึงของแม่นาํเป็นทีอยู่อาศยัของชาว

คาธอลิก  // เดินทางสู่เมืองกรานาด้า “Granada” (  กม.) เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมัวร์ ตงัอยู่ตีนเทือกเขาเซียร์รา

เนวาดา (Sierra Nevada Mountains) บริเวณทีแม่นาํดาร์โร (Darro) และแม่นาํเฮนิล (Genil)  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกั: NH CORRECTION HOTEL, GRANADA (6) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัทีแปดของการเดินทาง ( ) กรานาดา – พระราชวงัอาลัมบรา – มหาวหิารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเข้าชม ‘พระราชวงัอาลัมบรา’ (Alhambra 

Palace) พระราชวงันีสร้างขึนระหวา่งปี ค.ศ. -  

โดยกษตัริยม์ุสลิมชาวมวัร์ พระเจา้โมฮมัเหม็ดที  อิบน์ 

นัสร์แห่งราชวงศน์าสริด ซึงเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิม

ราชวงศสุ์ดทา้ยในสเปน "อาลมับรา" มาจากคาํในภาษา

อาหรับว่า "อลัคมัรอ" แปลวา่ "(สิงทีมีสีแดง" เนืองจาก

ตวัป้อมปราการนันก่อสร้างด้วยหิน ดิน และอิฐสีแดง 

ไดรั้บการขนึทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.     

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเก็บภาพ ‘มหาวิหารแห่ง กรานาดา้ (Cathedral of Granada) วิหารนีสร้างขึนตามพระบญัชาของพระ

นางเจ้าอิซาเบลลาหลังการต่อสู้ทางการทหาร Conquest of Granada ทีทาํให้สินสุดการปกครองของมุสลิมทีดาํเนินมา

ยาวนานถึง  ปี  // 

........ เดินทางสู่สนามบินกรานาดา้ 

18.35 เกินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา โดยสายการบิน Vueling Airlines เทียวบินทีบิน... 

20.05 ถึงสนามบินบาร์เซโลนา  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร เดินทางกลบัเขา้ทีพกั 

พกั: Meliá Barcelona Sarrià ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง  ดาว 
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วนัทีเก้าของการเดินทาง ( )  บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์   

     ช้อปปิงย่าน ถนนลาลมับา   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา บนยอด

เขา “มองต์จูอิค” Mont Juic ชมทิวทศัน์บริเวณยอดเขา 

“มองต์จูอิค” Mont Juic จากนันเข้าชมมหาวิหารซาก

ราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิง

ศกัดิสิทธิทีสูงใหญ่ถึง  เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่าง

สวยงามแปลกตา ตงัแต่ปี ค.ศ.  เป็นผลงานชนัยอดที

แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี สถาปนิกทีมี

ชือเสียงทีสุดของบาร์เซโลนา   

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บ่าย หลงัอาหารนําท่านเก็บภาพบริเวณดา้นหน้า คาซา มิลา 

(Casa Mila) อาคารอพาร์ทเมน้ท์ซึงเป็นหนึงในผลงาน

ชินเอกของ Gaudi สถาปัตยกรรมทีแสดงถึงความ

เชือมโยงระหว่างเกาดิกบัธรรมชาติ ซึงเป็นทีมาของแรง

บนัดาลใจสําหรับผลงานทงัหมดของเขาซึงตงัอยู่ในใจ

กลางบาร์เซโลนา สร้างมาตังแต่ปี  1906 – 1912 เป็น

อพาร์ทเมน้ทห์ลงัสุดทา้ยทีออกแบบโดยเกาดี  

จากนันเข้าสู่ จัสตุรัสคาตาลุนญ่า (Plaça Catalunya) 

จัตุ รัสทีมีชีวิตชีวาแห่งนีเป็นหัวใจของบาร์เซโลนา 

จตัุรัสแห่งนีเปิดโดยกษตัริยอ์ลัฟองโซที  ในปี  

พืนทีนีเคยเป็นทีดินเปล่าทีตังอยู่หน้าประตูเมืองทีมี

กํ า แ พ ง ล้ อ ม ร อ บ  ปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ล ะ

ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และรายลอ้มไปด้วยร้านคา้ 

ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิงบนสายใหญ่

ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” La Rambla ย่านทีมี

ชือเสียงทีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเทียวอนัเป็นที

ชืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆทีมีความยาวเพียง 

1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจ   

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษกุง้มงักร LOBSTER เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว 

พกั: Meliá Barcelona Sarrià ( ) หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 5 ดาว 
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วนัทีสิบของการเดนิทาง ( ) บาร์เซโลน่า – ช้อปปิงที La RocaVillage Outlet – เดินทางกลบั    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ La RocaVillage Outlet เชิญท่านช้อปปิงสินคา้แบรนด์เนมชนันาํมากมาย อาทิ Armani, Burberry, 

Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s Lacoste, Loewe, Michael Kors, 

Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 

Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

......... เดินทางสู่สนามบิน 

16.20 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทียวบินที QR146 

23.40 เดินทางถึงกรุงโดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน 

วนัทีสิบเอด็ของการเดินทาง ( ) สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ)  

08.00  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบินที QR838 

14.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมะสม เนืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนันทงันีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นสาํคญั เมือท่านทาํการจองและชาํระเงินมดัจาํแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าทิปพนักงานขับรถ * รวมค่าวซ่ีา 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญพ่กัห้องละ   
 ท่าน 

เด็กอายตุาํกว่า  ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่  ท่าน 

เด็กอายตุาํกว่า  ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่  ท่าน 

พกัท่านเดียว/ห้อง 

จ่ายเพมิ 

 –  ต.ค.  119,900 119,900 119,900 25,900 

 –  ธ.ค.  119,900 119,900 119,900 25,900 

 ธ.ค.  –  ม.ค.  135,900 135,900 135,900 29,900 

 ม.ค. –  ก.พ.  119,900 119,900 119,900 25,900 

 –  ก.พ.  119,900 119,900 119,900 25,900 

 –  มี.ค.  119,900 119,900 119,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-มาดริด // บาเซโลนา-โดฮา-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

 ช.ม./วนั  

3. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่กต็าม  

4. โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบ

ทีมีอุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน -  เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลทีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าประกนัสุขภาพและอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนไีม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ  บาท / ท่าน (1,100 บาท) 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

4. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

เงือนไขการสํารองทีนัง และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท เมือจอง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ

ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ตอ่เมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย  ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทงัหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 
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หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ จะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนังครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายนืวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความ

สะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ

มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยนืวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วน

ทีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแตค่่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน  

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง % ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้

ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใชจ่้ายทงัหมด % 

6. ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอยา่งใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วน

นี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะ

สาํรองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้ง 

      การันตีทีนงักบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 
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เอกสารทีใช้ประกอบในการยืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตพร้อมสแกนนิวมือทุกท่าน) 

 หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ทีเหลืออายใุชง้านไม่ตาํกว่า  เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย  หนา้  

 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ขนาด .  x 2 นิว จาํนวน  รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม

เห็นฟัน ขนึอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน  ชุด  

*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ. ) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 หนงัสือแสดงการเคลือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั  เดือน โดยตอ้งมีเลขทีบญัชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีทียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  หลัก 

สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิมเติมในการยืนได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า 

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต (เนืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณา

สะกดชือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดาํเนินการขอ

ประมาณ -  วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชือผูเ้ดินทาง  ท่าน /  ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 

 กรณีเด็กอายุตาํกวา่  ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคน 

ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศ

และวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 สาํเนาบตัรประชาชน   / สาํเนาทะเบียนบา้น อย่างละ  ชุด / สาํเนาสูติบตัร  ชุด (กรณีอายุตาํกว่า  ปี) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล อยา่งละ  ชุด (ถา้มี) 

*** กรณีทีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทงัหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอืนเพมิเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิมเติมใหค้รบถว้น ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวีซ่าสาํหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัง  
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ีจะเดินทางไปท่องเทียวยงัประเทศตามทีระบุ

เท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน  วนั 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น

หลกั 


