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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• อสิตนับลู ตรุเคยี                       (-/-/-) 

 

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.30 น. ออกเดนิทาง สูป่ระเทศตรุเคยี เมอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 69 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู ตรุเคยี• สนามบนิบารเ์ซโลนา่ • พพิธิภณัฑศ์ลิปะแหง่ชาตคิาตาลนัยา • ตกึ

ประหลาด คาซา มลิา • คาซา่ บตัโล ่• ประตชูยัแหง่เมอืงบารเ์ซโลนา่ • ตลาดสดบคุเคอเรยี  

(-/กลางวนั/เย็น) 

  

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู สนามบนิแหง่ใหมข่อง ประเทศตรุเคยี (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่TK1853 

10.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิบารเ์ซโลนา เอล แปรต (Barcelona–El Prat) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา่ (Barcelona)  

- นครใหญแ่หง่คาตาลันยา และเมอืงส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตร์

อนัยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมนัมากอ่น เคยถกูยดึครองโดยชาตติา่ง ๆ หลายครัง้ รวมทัง้

ฝร่ังเศส เมือ่ปี ค.ศ. 1640 

 

  

 

 



Page 4 of 27 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพกบั พพิธิภณัฑศ์ลิปะแหง่ชาตคิาตาลนัยา (Museu Nacional d'Art de 

Catalunya)  

- พพิธิภณัฑท์ัศนศลิป์บนเนนิเขามองตค์อูกิ Montjuïc มชีือ่เสยีงในชว่งศตวรรษที ่19 จนถงึ 20 เป็น

สไตลอ์ติาล ี เปิดครัง้แรกอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1934 และไดรั้บการรองรับเป็นพพิธิภณัฑ์

แหง่ชาตใินปี ค.ศ.1990 และเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญท่ีส่ดุของประเทศสเปน 
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จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพกบั คาซา มลิา (Casa Mila) หรอืลา เปเดอรา (La Pedrera)  

- ตกึประหลาดทีม่เีอกลกัษณ์ทีเ่ดน่ชดัสะดดุตา อกีหนึง่ผลงานของสถาปนกิชือ่ดัง “เกาด ี อ ี กรูเ์นต 

(Antoni Gaudi i Cornet)” แรงบนัดาลใจของ Casa Mila มาจากธรรมชาต ิคลืน่ ภเูขา การทาสผีนัง

ดา้นในใหเ้หมอืนอยูใ่นทะเล หรอืทาสเีพดานเป็นรปูดอกไมส้สีนัสวยประหลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใกลก้นัน าทา่นชมกบัตกึประหลาดอกี 1 แหง่คอื คาซา บตัโล ่(Cas Battlo)  

- สรา้งครัง้แรกเมอืปี ค.ศ. 1877 จากนัน้ไดรั้บการออกแบบใหมใ่นปี ค.ศ. 1904 และไดรั้บการตกแตง่

ใหมห่ลายครัง้ อกีหนึง่ผลงานของสถาปนกิชือ่ดัง “เกาด ีอ ีกรูเ์นต (Antoni Gaudi i Cornet)” เดมิ

เป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารส าหรับผูเ้ชา่อพารต์เมนต ์ ปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ ดา้นหนา้ของบา้นสไตล์

โมเดริน์นสิตห์ลังนีต้กแตง่ดว้ยหนา้ตา่งรปูไข ่ดา้นหนา้สว่นใหญต่กแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคทีห่ลากส ี

ทีเ่ริม่ตน้ดว้ยโทนสสีม้ทองและกลายเป็นสฟ้ีาอมเขยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ประตชูยัเมอืงบารเ์ซโลนา่ (Barcelona's Arc de Triomf)  

- สรา้งขึน้โดยสถาปนกิ Josep Vilaseca i Casanovas เป็นสถาปนกิและศลิปินชาวคาตาลัน มกีาร

ตกแตง่ดว้ยประตมิากรรมและการตกแตง่ทีล่ ้าสมยั สรา้งจากอฐิสแีดง มคีวามละเอยีดสวยงาม เป็น
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หนึง่ในแลนดม์ารค์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบารเ์ซโลน่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สู ่ตลาดสดบคุเคอเรยี (Mercado de La Boqueria)  

- ตลาดทีท่ีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในบารเ์ซโลน่าและเป็นอนัดับ 1 ของโลกตัง้แตปี่ 2012 ทีน่ีจ่ าหน่าย

ทัง้ เนือ้สตัว ์อาหารทะเล ทีท่ าส าเร็จสามารถทานไดเ้ลย ขาหมรูมควัน ผักและผลไมน้านาชนดิ รวม

ไปถงึรา้นขายดอกไม ้ทีน่ีม่กีารจัดตกแตง่รา้นคา้อยา่งสวยงาม ใหท้า่นเดนิสมัผัสบรรยากาศตลาดสด

ของบารเ์ซโลน่าตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั  Front Air Congress หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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วนัทีส่าม มหาวหิารซากราดาฟามเิลยี • สวนสาธารณะ ปารค์ กเูอล • สนามคมัป์น ู• อนสุาวรยีค์รสิโต

เฟอร ์โคลมับสั • ถนนคนเดนิลารมับลาส  (เชา้ / กลางวนั / - )                 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหาวหิารซากราดาฟามลิอิา หรอื ซากราดาฟามเิลยี (La Sagrada 

Familia)  

- โบสถเ์กา่แกท่ีใ่ชเ้วลาสรา้งมายาวนานมากเริม่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1882 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัไมเ่สร็จ

สมบรูณ์ มหาวหิารแหง่นีอ้อกแบบโดย “เกาด ีอ ีกรูเ์นต (Antoni Gaudi i Cornet)”  เป็นผลงานใน

แนวมดูารน์ซิมา ซึง่เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นนวศลิป์ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกาตาลญุญา 

  

 

 

น าทา่นชม สวนสาธารณะ ปารค์ กเูอล (Park Güell)  

- ถกูสรา้งในปี 1900 โดยใชเ้วลาถงึ 14 ปี ในการสรา้ง สวนเกา่แกแ่หง่นีต้ัง้อยูบ่นเขาคารเ์มล ดว้ย

ศลิปะงานโมเสคและเป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกของสถาปนกิชือ่ดัง “เกาด ีอ ีกรูเ์นต (Antoni Gaudi i 

Cornet)” นอกจากนีอ้งคก์ารยเูนสโกไดท้ าการยกยอ่งใหส้ภานทีแ่หง่นีเ้ป็นมรดกโลกอกีหนึง่สถานที่

ในประเทศสเปนอกีดว้ย และเป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากแหง่หนึง่ของเมอืงบารเ์ซโลนา จดุเดน่

ของสวนสาธารณะแหง่นีค้อื “มงักรโมเสค (Mosaic dragon)” ไตค่ลานบนบนัไดน ้าพ ุ จากมมุนีเ้รา

สามารถเห็นววิของเมอืงบารเ์ซโลนาไดอ้ยา่งกวา้งขวางแถมยงัเห็นววิทะเลอยูไ่กลๆ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเก็บภาพหนา้ สนามคมัป์น ู(CAMP NOU) หรอื เลสตาด ิคมัป์ น ู(L'Estadi Camp 

Nou) ของสโมสรบารเ์ซโลน่า  

- ยกัษ์ใหญแ่หง่ลาลกีาสเปน เป็นภาษาคาตาลัน แปลวา่ “สนามแหง่ใหม”่ สนามแหง่นีไ้ดรั้บฉายาวา่ 

“อา่งชามยกัษ์” จากการเป็นสนามฟตุบอลทีม่คีวามจผุูช้มถงึ 99,354 ทีน่ั่ง ใหท้า่นไดอ้สิระในการ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสรตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชม อนสุาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Columbus Monument)  

- อนุสาวรยีแ์หง่นีม้คีวามสงูถงึ 60 เมตร และถกูกอ่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกผู่ท้ีบ่กุเบกิทวปีอเมรกิา

เหนอืในปี ค.ศ.1492 รปูปัน้นีแ้กะสลักโดย Rafael Atché รปูปัน้โคลัมบสัทีช่ ีไ้ปยงัโลกใหมด่ว้ยมอื

ขวา หากในวันนัน้มกีารแขง่ขนัฟตุบอลนัดใหญข่องทมีบารเ์ซโลน่า ชาวเมอืงในพืน้ทีจ่ะออกมารว่ม

ฉลองชยัชนะกนับนถนนแหง่นีห้ลังจากจบการแขง่ขนั 
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น าทา่นเดนิทางสูถ่นนหา่งจากอนุสาวรยีเ์ล็กนอ้ย ถนนคนเดนิลารมับลาส (La Rambla)  

- ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมคีวามยาวตัง้แตจ่ัตรัุส Pizza Catalunya ไป

ถงึทา่เรอื Port Vell เป็นระยะทางกวา่ 1 กม. ถนนคนเดนิแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกนัเป็นอยา่งดใีน

บรรดานักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั  Front Air Congress หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงบารเ์ซโลนา่ • เมอืงวาเลนเซยี • มหาวหิารวาเลนเซยี • หอเอลมกิเูลต • เมอืงแหง่ศลิปะ

และวทิยาศาสตร ์  (เชา้ / กลางวนั / เย็น )                   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช.ม.)  

- เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยี แควน้ปกครองตนเองทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

สเปน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าตเูรยี (Turia River) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่ 3 ของประเทศ

สเปน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษกบัเมนู เมนู Paella ขา้วผัดสเปน  

จากนัน้ น าทา่นชมหนา้ มหาวหิารวาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่บาเลนเซยี 

(Cathedral de Santa Maria de Valencia)  

- โบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ของวาเลนเซยี ถกูสรา้งครัง้แรก

ในปี ค.ศ. 1238  โดยบชิอปแหง่บาเลนเซยี มกีารผสมผสานศลิปะแตล่ะยคุสมยั โรมนั เรเนสซอง 

บาโรก้ นโีอคลาสสคิ 

  

 

 

นอกจากนีน้ยงัม ีหอเอลมกิเูลต (El Miguelete)  

- หอระฆงัทรงแปดเหลีย่มทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 ความสงูประมาณ 

51 เมตร สรา้งขึน้ในสไตลบ์าร็อค มบีนัไดวนภายในไปสูพ่ืน้ทีร่ะเบยีง จากระเบยีง ทา่นสามารถ
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มองเห็นววิของวาเลนเซยีทัง้หมดและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

จากนัน้ น าทา่นชม เมอืงแหง่ศลิปะและวทิยาศาสตร ์(City of Arts and Sciences)  

- ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตส้ดุของแมน่ ้าทเูรยีในอดตี เป็นศนูยว์ัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในเมอืง

วาเลนเซยี ประเทศสเปน ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Félix Candela โปรเจ็กตน์ีเ้ร ิม่ตน้

การกอ่สรา้งในขัน้แรกในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1996 และเปิดตวัเมือ่วันที ่ 16 เมษายน ค.ศ. 1998 

อาคารตา่งๆถกูสรา้งดว้ยแนวความคดิผสมผสานกนัในศาสตรแ์ขนงตา่งๆประกอบไปดว้ย 

วทิยาศาสตร ์ศลิปะ ธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั  NH Las Artes หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

วนัทีห่า้ เมอืงโตเลโด • มหาวหิารแหง่โตเลโด • กรงุมาดรดิ • ปเูอรต์า เดล โซล • อนสุาวรยีห์มแีละ

ตน้ไมส้ตรอเบอรร์ี ่• ตลาดซานมเิกล • พลาซา่มายอร ์                        (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )           

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโตเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช.ม.)  

- เมอืงโบราณตัง้อยูบ่นเนนิเขา มทีัง้ภเูขาและแมน่ ้าเป็นก าแพงธรรมชาตลิอ้มรอบ มป้ีอมปราการ มี

ก าแพงเมอืง มปีระตเูมอืงกัน้เขตเมอืงเกา่อกีชัน้ ในปี ค.ศ. 1986 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให ้

เมอืงนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เนือ่งจากมมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายในฐานะ

หนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีป่รากฏรอ่งรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์

ชาวยวิ และชาวมวัรอ์ยูร่ว่มกนัอกีดว้ย 
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จากนัน้ น าทา่นชม มหาวหิารแหง่โตเลโด (Toledo Cathedral)  

- เริม่สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1227 เสร็จสิน้สมบรูณ์เมือ่ ค.ศ. 1493 ซึง่สรา้งขึน้จากทีต่ัง้ของมสัยดิเดมิ เป็น

โบสถน์กิายโรมนัคาธอลกิในเมอืงโตเลโด เป็นมหาวหิารทีม่คีวามโดดเดน่ดว้ยความงามของศลิปะ

และสถาปัตยกรรม ศลิปะโกธกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.)  
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- เมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศสเปน ซึง่เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดับที ่3 ของทวปียโุรป 

รองจาก กรงุลอนดอน และกรงุเบอรล์นิ และในเขตเมอืงยงัเป็นอนัดบัที ่ 3 ของยโุรป รองจากกรงุ

ลอนดอน และกรงุปารสี อกีดว้ย กรงุมาดรดิ 

  

 

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สู ่ปเูอรต์า เดล โซล (Puerta del Sol)  หรอื ประตพูระอาทติย ์

- จัตรัุสสาธารณะกลางกรงุมาดรดิ เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัแพรห่ลาย และมผีูค้นพลกุพลา่น

ทีส่ดุในเมอืง ในแหง่นีม้รีา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 
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ใกลก้นัทา่นจะไดพ้บกบัอกีหนึง่สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากดังไปทัว่โลก อนสุาวรยีห์มแีละตน้ไมส้ตรอ

เบอรร์ี ่(El Oso y el Madroño)  

และฝ่ังตรงขา้มจัสตรัุสมอีกีหนึง่จดุทีน่่าสนใจคอื สญัลกัษณ์แผน่หนิบนทางเทา้ (Kilometer Zero) 

ทีเ่กา่แกม่อีายตุัง้แตปี่ ค.ศ.1950 ท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ม.จากการวดัถนนในแนวรัศมทีกุเสน้ในสเปน ซึง่

แสดงใหเ้ห็นโดยแผน่ป้ายบนพืน้ของจัตรัุสซึง่ระบจุดุทีแ่น่นอนของกม.0 กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1857 

  

 

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สู ่ตลาดซานมเิกล (Mercado San Miguel)  

- ตลาดในอาคารทีม่หีลังคากระเบือ้งสนี ้าตาล มคีวามเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค.ศ.1915  มรีา้นอาหาร

หลากหลายมาก ทีน่ีเ่ป็นทัง้แหลง่ชอ็ปป้ิง ตลาดนัด ถนนคนเดนิ มซีุม้และโต๊ะเกา้อีส้ าหรับน่ัง

รับประทานอาหาร มทีัง้อาหารทอ้งถิน่สเปน อาหารเอเชยี อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี ่
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จากนัน้ น าทา่นเขา้สู ่พลาซา่มายอร ์(Plaza Mayor)  

- พืน้ทีส่าธารณะทีส่ าคญัในใจกลางกรงุมาดรดิ สรา้งขึน้ครัง้แรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึง่อยูห่า่งไม่

ไกลจากปเูอรต์า เดล โซล โดยรอบๆม ี รา้นอาหาร รา้นกาแฟ เครือ่งของทีร่ะลกึ และรา้นคา้อกี

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

  

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนูหมหูันสไตลส์เปน ทีร่า้น Sobrino de Botín 

เดมิมชีือ่รา้นวา่ Casa Botín จนกระทั่งรา้นนีต้กทอดมาสูรุ่น่หลาน จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Sobrino de 

Botín ซึง่มคีวามหมายตรงตัววา่ “หลาน

ของโบตนิ” มาจนถงึปัจจบุนั เป็น

รา้นอาหารสเปนในมาดรดิกอ่ตัง้ขึน้ในปี 

1725 ซึง่เป็นรา้นอาหารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

โลกทีเ่ปิดด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง และ

ไดรั้บการรับรองจาก Guinness World 

Records 
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ทีพ่กั  Hotel AB Arganda หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

วนัทีห่ก สนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว • พลาซา่ เดอ เอสปานา่ • พระราชวงัหลวงแหง่มาดรดิ • 

ประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ • น า้พุไซเบเลส • ลาส โรซาส                   (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )          

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูหนา้ สนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว (Santiago Bernabéu Stadium) 

(สนามยงัอยูใ่นระหวา่งปรับปรงุรปูแบบใหม ่แตท่า่นยงัสามารถเขา้ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นคา้ได)้ 

- สนามฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงในกรงุมาดรดิ เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเรอลัมาดรดิ เริม่เปิดใช ้

สนามเมือ่วันที ่27 ตลุาคม ค.ศ. 1944 เดมิมชีือ่วา่ สนามกฬีาชามารต์นิ (Estadio Chamartín) ตาม

ชือ่ของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอยา่งเป็นทางการในเดอืนธันวาคม 1947 เรอลัมาดรดิได ้

ประกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนัคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมือ่วันที ่4 มกราคม 1955 เพือ่

เป็นเกยีรตแิกป่ระธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชม พลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza de España)  

- จัตรัุสขนาดใหญแ่ละสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุมาดรดิ ใจกลางจัตรัุสคอื

อนุสาวรยีท์ีป่ระกอบดว้ยเสาหนิทีม่รีปูปัน้ มเิกล เด เซรบ์นัเตส เป็นนักเขยีนชาวสเปน มผีลงานทีเ่ป็น

ทีรู่จั้กกนัดคีอื ดอนกโิฆเต ้ แหง่ลามนัชา่ และมปีระตมิากรรมส ารดิของ ดอนกโิฆเตแ้ละซานโช ปัน

ซา อยูต่รงใตฝ่้าเทา้ดา้นหนา้ของอนุสาวรยี ์สว่นดา้นขา้งจะประตมิากรรมหนิของ Aldonza Lorenzo 

ซึง่จัตรัุสแหง่นีอ้ยูต่ดิกบัตกึระฟ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุสองแหง่ของมาดรดิ 
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จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวงแหง่มาดรดิ (Royal Palace of Madrid)  

- ทีพ่ านักอยา่งเป็นทางการของราชวงศส์เปนทีเ่มอืงมาดรดิแมว้า่ปัจจบุนัจะใชส้ าหรับพธิกีารของรัฐ

เทา่นัน้ เป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุทีย่งัคงใชง้านอยูแ่ละเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป

ตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแหง่นีไ้ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามหรหูรา ถกูออกเเบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ทีเ่นน้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมอติาเลีย่นเเละฝร่ังเศส จงึมี

ลักษณะคลา้ยๆ กบัพระราชวังเเวรซ์ายนท์ีฝ่ร่ังเศส 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

ระหวา่งทางผา่นชม ประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala)  

- อดตีประตเูมอืงฝ่ังตะวันออกของมาดรดิ ทีส่รา้งในสมยักษัตรยิค์ารล์อสที ่3 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1778 

ซึง่เป็นจดุเดน่โดยรวมของประตเูมอืงแหง่นีท้ีไ่ดรั้บการออกแบบโดย Francisco Sabatini คอื การใช ้

ศลิปะภาพนูนสงู รปูสลัก และรปูปัน้ ซึง่เป็นผลงานของศลิปินและประตมิากรรว่มสมยัคอื Robert de 

Michel และ Francisco Gutiérrez 
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ผา่นชม น า้พุไซเบเลส (Fountain of Cybele)  

- สรา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสซเิบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึง่เป็นวงเวยีน

ส าคญั เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงมาดรดิ และเป็นจดุทีท่มีฟตุบอลเรอลัมาดรดิจะใชเ้ฉลมิ

ฉลองการแขง่ขนัชงิแชมป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นลาส โรซาส (Las Rozas outlet village)  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทสดุหรชูานเมอืงมาดรดิ สถานทีท่ีร่วบรวมแบรนดช์ัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศ

ทีม่อบสว่นลดมากสดุถงึ 60% ตลอดทัง้ปี มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

เครือ่งประดับ และเครือ่งเรอืนตา่งๆ นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและคาเฟ่มากมายใหเ้ลอืก 

   

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

พเิศษ!! น าทา่นชมโชว ์ระบ าฟลามงิโก ้ศลิปะระบ าสเปน มรดกแหง่ภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการ

ขนานนามโดยองคก์ารยเูนสโกหนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปทั่วโลก 

ทีพ่กั  Hotel AB Arganda หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
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วนัทีเ่จ็ด กรงุมาดรดิ • เมอืงเซโกเบยี • สะพานสง่น า้โบราณ • Plaza del Azoguejo • สนามบนิ

มาดรดิบาราฆสั     (เชา้ / - / - )         

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ เมอืงเซโกเบยี หรอืเซโกเวยี (Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ช.ม.)  

- เมอืงมรดกโลกแหง่ แควน้คาสตลี และเลออน ตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา กบั

แมน่ ้ากลาโมเรส ทีต่นีเขากวาดารร์ามา เป็นเขตเมอืงเกา่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่ 8 และไดรั้บการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 15 ปัจจบุนัเป็นแหลง่มรดกโลก

ตามการประกาศจากองคก์ารยเูนสโก 

จากนัน้ น าทา่นชม สะพานสง่น า้โบราณ (Aqueduct of Segovia) 

- สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนีม้ากทีส่ดุ สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษ

ที ่ 2 โดยชาวโรมนัขณะทีก่ าลังขยายอ านาจในคาบสมทุรไอบเีรยีเพือ่น าน ้าจากแมน่ ้าฟรโีอ (Río 

Frío) ซึง่หา่งออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สูต่วัเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดับตัวสะพานขึน้ในชว่ง 1 

ก.ม. สดุทา้ยจากภเูขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมอืงเกา่ ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุและเป็น

สญัลักษณ์ทีส่ าคญัทีส่ดุของเซโกเบยีอกีดว้ย โดยบรเิวณรอบๆจะม ีจตัรัุส Plaza del Azoguejo เป็น

จดุศนูยก์ลางของเขตเมอืงเกา่ บรเิวณนีจ้ะมบีนัไดใหท้า่นขึน้ไปและสามารถมองเห็นววิของเมอืงและ

สะพานสง่น ้าไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม นอกจากนี ้ บรเิวณใกลเ้คยีงจะเป็นเขตเมอืงเกา่ตามซอย

ตามถนนจะมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากกลับบา้นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมาดรดิ บาราฆสั เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Vat 
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Refund)   

18.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK1860  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตนับลู ตรุเคยี • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

 

00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ตรุเคยี (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวัน

อาทติย ์ หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวันเดนิ

ทางตรงกบัวันเหลา่นี ้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั และขอ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

06 – 13 ธนัวาคม 2565 26+1 85,999 85,999 84,999 +12,500 

25 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

21 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

14 – 21 มนีาคม 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตีั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น ลกูคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานทตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย
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และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคับ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ (ชว่ง

เทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

 

กรณียกเลกิ :  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมดหลังหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด

หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

ดังตอ่ไปนี ้

• คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะ ผา่น

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

• คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทีท่า่นตอ้ง

ถกูหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไม ่ ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

• คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้ และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดั

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  
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• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100%  

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอื ตา่งประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ทา่น

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

• บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นกต็อ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตัว๋เครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้ (10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ทา่น ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหกัคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตัว๋รถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 



Page 25 of 27 

 

 

 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

อแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี 1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ า่ จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์ หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่นี ้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้ เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดังนัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี “คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้ รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


