รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
ลิสบอน – ซินตรา – แหลมโรก้ า – ชอปปิ้ ง Avenida da Liberdade – หอคอย เบเล็ม – เจอโร นิโม
อีโวร่ า – คาเซเลส – เซโกเบีย – สะพานส่ งนา้ มัน – ซานตามาเรียเซโกเวีย – มาดริด
พระราชวังหลวง – พลาซ่ ามายอร์ – วิหารแห่ งโทเรโด้ – ซาราโกซ่ า – วิหารซากราด้ า
สนามบอลคัมป์ นู – ลารัมบลา – บาร์ เซโลน่ า –ซานตามาเรีย เดอร์ ฟิลล่ าร์ – พลาซ่ า เดล พิลาร์

กาหนดการเดินทาง

07-16 เมษายน 2563
(กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ านอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาเตอร์ สาย
การบินการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q)

วันที่2

โดฮา – ลิสบอน – ซินตร้ า – แหลมโรก้ า – ชมเมือง

02.10 น.
05.30 น.
07.35 น.
13.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR837
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR341
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่าน
ศุลกากรเรี ยบร้อย นาท่ านเดินทางสู่ เมืองซิ นตร้ า (SINTRA)เป็ นที่ต้ งั
ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรั บรองจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็ นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 จากนั้น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ แหลมโรก้ า (CAPO DAROCA) อันเป็ นแหลมที่
ตั้งอยู่ปลายสุ ดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติก ท่านสามารถซื้ อ “Certificate” เป็ นที่ระลึกสาหรับการมา
เยือน ณ ที่แห่ งนี้ นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งลิสบอน ผ่ านชมย่ านต่ างๆที่
สาคัญ Avenida da Liberdade เป็ นถนนสายการค้า ที่สร้างขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไป
สุ ดทางที่จตั ุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรี ยข์ องมาร์เกส เดอป
อมบาล ยืนโดดเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเสาสู ง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Collection Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

คา่
ที่พกั :

วันที่3
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหาวิหารเจอโร นิโม – อิโวร่ า – คาเซเรส

คา่
ที่พกั :

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านชมกรุงลิสบอน (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่
ริ มฝั่งแม่น้ าเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็ นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี
แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคาสเตโลแบรนโค ผ่านชม PONTE
25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป เข้าสู่
กรุ งลิสบอน ชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ย ์
Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่เมืองริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นาท่านชมอนุสาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่ งการสิ้ นพระชนม์ของเจ้าชาย
เฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บภาพกับหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิม
สร้ างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้ อมรั ก ษาการณ์ ดูแลการเดิ นเรื อเข้าออก เป็ น
จุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส จากนั้นชม
ภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่เดินทาง
สู่ อินเดียเป็ นผลสาเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้วา่ ให้เป็ นมรดกโลก
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื องเมื องอิโวร่ า Evora ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็ นแหล่งมรดกโลกของ
ยูเนสโก เนื่ องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีกาแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ่งก่อสร้างจานวนมากซึ่ งมี
อายุยอ้ นไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมายและวัดโรมันสมัยศตวรรษที่
1 นอกจากนี้ยงี มีวิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่ า (Chapel of Bones) วิหารกระดูกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Caceres
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Barcelo Caceres V Centenario หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

คาเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ ตา เด บิซากรา – ชมมหาวิหารโทเลโด้ – มาดริด

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชมเมือง“เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซ
เรส และยังเป็ นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นา
ท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปี ก่ อน
คริ สต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิ คมเข้ามาถึงดินแดนคา
ตาเนียในอดีต จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้ ” Toledo นา
ท่ านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ ตา เด บิซากรา” เป็ นหนึ่ งในประตูเมืองที่มี
ความสาคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อ

เทีย่ ง
บ่าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่
ที่พกั :
วันที5่
เช้ า

ของย่านเมืองเก่า ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหิ นที่แข็งแรงได้สัดส่ วน โค้งเป็ นรู ปเกือกม้า และค่อยๆ
ลดหลัน่ ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบอาร
บิค, มูเดฆาร์ , กอธิ ค และเรอเนสซองส์ นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมืองเก่ าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์ ” ผลงานของสถาปนิ กระดับ
สุ ดยอดในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยูบ่ นส่ วนที่สูงที่สุดของเมืองนี้มีชื่อเสี ยงในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ 20
ในฐานะสถาบันวิชาทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูก
ล้อมโดยกองกาลังของฝ่ ายนิยมสาธารณรัฐ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม “มหาวิหารแห่ งโทเลโด้ ” สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อนั ทรงคุณค่าคู่บา้ นคู่เมือง ซึ่ งใช้เป็ นที่ประทับของ
องค์สังฆราชแห่ งสเปน ใช้เวลาก่ อสร้ าง 270 ปี จึ งเสร็ จสมบูรณ์ สร้ างขึ้นในสไตล์โกธิ กที่ ถือว่ายิ่งใหญ่และ
สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุ เหร่ า ต่อมาได้ก่อสร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี ค.ศ. 1226
และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา ภายในมีการตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อน มีงานศิลปะล้ าค่าชิ้นหนึ่งที่ทาด้วยทองคา เพชร พลอย และเงิน
รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ าหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสี ยง
ของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า และ เบลาสเกซ จากนั้น นาชมโรงงานผลิตเครื่ องงถมของสเปน “ ดา
มาสกิโน่ ” ที่สวยงามด้วยการนาทอง และเงินมาตีเป็ นเส้น และตอกลงบนโลหะสี ดา เป็ นงานฝี มือที่มีชื่อเสี ยงของ
โทเลโด้ เดินทางสู่ เมืองมาดริด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Occidental Madrid Nord หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่ ามายอร์ – สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์ นาบิล – ชมระบาฟลามิงโก้
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาทุกท่ านชมกรุ งแมดริ ด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน
ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นมหา
นครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซ่ ึงกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจาก
เมื อ งโทเลโดมาไว้ที่ นี่ แ ละประกาศให้ม าดริ ด เป็ นเมื อ งหลวงใหม่
ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยไปที่เมือง
บายโดลิด มาดริ ดได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก
นาท่ านเข้ าชม “พระราชวังหลวง(Royal Palace) (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดการเข้ าชมภายในพระราชวังหลวง ใน
กรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้ าชมไม่ ได้ หรื อปรับโปรแกรมไปเข้ าพระราชวังอื่นแทน) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา
ริ มฝั่งแม่น้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ ง
นี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหิ นทั้งหลังในสไตล์บาร็ อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตา
เลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น
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เทีย่ ง
บ่ าย

ที่พกั :

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารไทย
จากนั้นเข้ าสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล
หรื อ ประตู พ ระอาทิ ต ย์ จัตุ รั ส ใจกลางเมื อ ง นอกจากจะเป็ นจุ ด นับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟ
ใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสาสาคัญของเมือง
ที่ ห นาแน่ น ด้ว ยร้ านค้า มากมาย และห้า งสรรพสิ นค้า น าท่ า นเข้า สู่
“ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือ งเดิ นชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบ
สเปนและสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองนาท่านแวะถ่ ายรู ปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้ นมาโดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
นาท่ านชมด้ านหน้ า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์ นาบิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รี
ลมาดริ ด” ซึ่ งเป็ นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก มีนกั เตะที่มีชื่อเสี ยงเล่นอยู่มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เลือกชมสิ นค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้ อฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็ น
สิ นค้าของแท้จากสโมสรรี ลแมดริ ดไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบาฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจาชาติของประเทศ
สเปน มีต้นกาเนิดจากนิทานพื้นบ้ านของสเปนใต้ แล้ วมีการพัฒนานามาเป็ นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้ อน ทั้งจังหวะ
ดนตรีและการเต้ นรา
Occidental Madrid Nord หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

มาดริด – เซโกเบีย – สะพานส่ งนา้ โรมัน – ซาราโกซ่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งเซโกเบี ย Segovia
เป็ นเมืองที่อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของแมดริ ด ได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นเมื อ งมรดกโลกในปี 1985 โดย
ยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมา
เก่าแก่ นาทุกท่ านชมสะพานส่ งน้าโรมัน Acueducto de
Segovia ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้
กาวหรื อวัสดุ เชื่ อมหิ นแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึ งได้รับ
การยกย่อ งว่ า เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ า งทางวิ ศ วกรรมโดยชาว
โรมันที่ สาคัญที่ สุดของสเปน และยังมี สภาพสมบูรณ์
ที่สุดอีกด้วย รางส่ งน้ าประกอบขึ้นจากหิ นแกรนิ ตกว่า
25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่
สู งที่สุดสู งถึง 29 เมตร จุดเริ่ มต้นของรางส่ งน้ านี้ เริ่ ม
ตั้งแต่นอกเมือง แล้วลาเลียงส่ งน้ าเข้ามาในเมือง รางส่ ง
น้ าแห่ งนี้ ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซโกเบีย และ
เป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านชมเขตเมืองเก่าของเซ

คา่

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20

คา่
ที่พกั :

โกเบียมีลกั ษณะเป็ นซอกซอยเล็กๆ บางซอยถนนปูดว้ ยหิ นก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู ้ สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุค
โบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์ มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีท้ งั สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน ยิว คริ สต์ นาท่ านชม(ภายนอก)
มหาวิหารซานตามาเรียแห่ งเซโกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหารแห่งนี้เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคแห่ ง
สุ ดท้ายที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหมูหันสเปน
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่ า” Zaragoza ซึ่งเป็ นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน ตั้งอยูท่ าง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศสเปนริ มฝั่งแม่น้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิ
ประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็ น
เมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Hotel Zentral Ave หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 7

ซาราโกซ่ า – วิหารแม่ พระแห่ งเสาศักดิ์สิทธิ์ – ช้ อปปิ้ ง La Roca Village –บาร์ เซโลน่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านชม “มหาวิหารแม่ พระแห่ งเสาศั กดิ์สิทธิ์ ” หรื อที่รู้จกั ในนาม
“ซานตา มาเรี ย เดอร์ ฟิลลาร์ ” ตามตานานสมัยแรกเริ่ มของพระศาสน
จักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยาคอบหรื อเซนต์เจมส์ ในระยะเริ่ มแรกนั้น
การเผยแพร่ พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ ท่าน
เห็นพระแม่มารี มาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ในนิ มิต
นั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่ อกันว่า
เ ป็ น เ ส า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต้ น เ ดี ย ว กั น กั บ เ ส า ใ น ซ า ร า โ ก ซ่ า ต่ อ ม า
คริ สต์ศาสนิ กชนนิ ยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารี ให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเป็ นจานวนมาก นาท่ านชม
“จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานที่สาหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่ งจัตุรัสแห่ งนี้ เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรปด้วยนาทุกท่ านเดินทางสู่ La Roca Village
อิสระอาหารเทีย่ งเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง คืนเงินท่ านละ 10 ยูโร
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนามากมาย อาทิ Armani , Burberry , Calvin Klein , Coach , Escada , FC
Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , L’OCCITANE , Levi’s , Lacoste , Loewe ,
Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray-Ban , Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch , TAGHEUER ,
Tommy Hilfiger , The North Face , Timberland , TUMI , Versace , Zwiliing , Zegna ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ข้ าวผัดสเปน สู ตรต้ นตาหรับ
Fira Congress หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ที่พกั :

วันที่ 8
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
บาร์ เซโลน่ า – เข้ าชมวิหารซากราด้ า แฟมิเลีย – สนามฟุตบอลคัมป์ นู – ถนนลารัมบรา

คา่
ที่พกั :

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านแวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้ า แฟมิเลียร์ (Sagrada Familia)
พร้ อมนาท่ านเข้ าชมด้ านใน(ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดการเข้ าชมภายในมหา
วิหาร ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้ าชมไม่ ได้ หรื อปรับโปรแกรม
ไปเข้ าวิหารโทเลโด้ แทน)สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร
ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้น
ยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหาร
แห่ งนี้ นาท่านออกเดินทางแวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ าของ “สนามฟุตบอลคัมป์ นู”
Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรื อคุน้ เคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอล
บาร์เซโลนาเป็ นผูช้ นะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็ นสโมสรสเปนที่ประสบความสาเร็ จและมีความ
ยิง่ ใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีนกั ฟุตบอลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ ถนนช้ อปปิ้ งสายใหญ่ ของบาร์ เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
บาร์ เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มี
สี สันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M,
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาซึ่ง
มีร้านตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า
อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Fira Congress หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่9

บาร์ เซโลน่ า – มอนต์ เซอร์ รัต – สนามบิน – โดฮา

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “มอนต์ เซอร์ รัต” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนี ย
เสน่ ห์ความเก่ าแก่ แห่ งสเปน สถานที่ ท่องเที่ ยวและโบราณสถานที่ มี
ชื่อเสี ยงหลายแห่ งมักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป
นาท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนต์ เซอร์ รัต” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (โดยกระเช้ า) เพื่อ
ชมความงดงามของมหาวิ ห าร “ซานตามาเรี ย เดอ มอนต์ เซอร์ รัต ”
(Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความ
พิเศษคือตั้งอยู่ในหุ บเขาที่มีระดับความสู งประมาณ 1,200 เมตร และ
ลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่ างหยักและสู งใหญ่ ความแปลกนี้ คงเป็ นจุด
หนึ่งที่ทาให้ผคู ้ นหลัง่ ไหลกันมาท่องเที่ยว

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
เทีย่ ง
...
16.40 น.
23.45 น.

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR146
เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)

วันที่10

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

01.55 น.
12.40 น.

เหิฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใ น
ต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

07 – 16 เม.ย.63

69,900

69,900

69,900

18,900

*** หากต้ องการนั่งชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่ อแผนกขายอีกครั้งเพื่อสอบถามราคา ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลิสบอน // บาร์ เซโลน่า -กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้าย
เมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโร/ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริ การแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
ส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ใน
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน
45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การต่อรองระหว่างบริ ษทั ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่างประเทศเพื่อที่จะได้
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ)
- หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัท เริ่ ม ต้ น และจบ การบริ ก าร ที่ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ กรณี ท่ า นเดิ น ทางมาจากต่ า งจังหวัด หรื อ ต่ า งประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่าย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
*เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ

สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-7-16APR20
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมี
ความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปล

