
Gorgeous
“Spain”  

**ก ำหนดวนัเดินทำงเองได้**
เดินทำงได้ตั้งแต ่2 ท่ำนขึ้นไป



20.45 น. น ำคณะออกเดินทำงสู ่โดฮำ กำร์ต้ำ โดย กำร์ต้ำ แอร์ไลน์ 
เที่ยวบินที่ QR 835

00.35 น. คณะเดินทำงถึง โดฮำ ประเทศ กำร์ต้ำ เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง

01.35 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองบำรเ์ซโลนำ ประเทศสเปน 
โดยเที่ยวบินที่ QR 137

06.35 น. เดินทำงถึงเมืองบำรเ์ซโลน่ำ ประเทศสเปน
หลังผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง และศุลกำกรแลว้ 

คณะพรอ้มกันที่สนำมบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4เคำน์เตอร ์Q 
ประตู 8 พบเจ้ำหน้ำที่จำกบรษิัทต้อนรบั

18.00 น.



MONTJUICE

เนินเขำมองต์คูอิก เป็นเนินเขำเตี้ยๆ เป็นจุดชมวิว
ควำมตระกำรตำของเมือง อีกด้ำนเห็นเป็นวิวทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน บนจุดสูงสุดมีซำกปรำสำทเก่ำ 
วิธีขึ้นไปชมวิวบนเนินเขำมีหลำยทำงไมว่่ำจะเลือก
นั่งรถรำงขึ้น จำกสถำนีรถไฟใต้ดินหรอืจะน่ัง

กระเช้ำไปจำกท่ำเรือ

อิสระบริกำรอำหำรกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม



TOUR CAMP 
NOU

สนำมฟุตบอลของทีมบำร์เซโลน่ำ ที่มีท่ีนั่งมำกถึง 120,000 ที่นั่ง ในวันที่ไม่มีกำรแข่งขันสนำมแห่งนี้เปิดให้เข้ำไปชมสนำมได้ 
และภำยในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บถ้วยรำงวัลต่ำงๆของทีมไว้มำกมำย สำวกทีมบำร์เซโลน่ำจึงไม่ควรพลำดที่จะมำเยือน
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อิสระอำหำรค่ ำ



Day 3

Park guell

สวนกูเอลเป็นหนึ่งในผลงำนสุดรักของเกำดีที่มอบให้แก่เมืองบำร์เซโลนำ
ซึ่งอยู่บนเนินเขำ เป็นจุดชมวิวของเมืองที่มีบรรยำกำศร่มรื่นสดชื่น ด้วย    

กำรประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องที่มีสีสันตัดกันท ำให้รู้สึก   
สนุกสนำน แถมยังให้อำรมณ์รำวกับว่ำหลุดมำในดินแดน
แห่งเทพนิยำย

โบสถ์เก่ำที่สร้ำงไม่เสร็จแห่งนี้
นับว่ำเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
บำร์เซโลนำ่เลยก็ว่ำได้ สร้ำงโดย
อันโตนีโอ เกำดี้ สถำปนิกผู้เลื่อง
ชื่อ และยังเป็นผลงำนชิ้นสุดท้ำย
ของเขำก่อนท่ีจะเสียชีวิต โบสถ์
แห่งนี้ตกแต่งด้วยสีธรรมชำติ นิ่ง 
เงียบสงบ เนื่องจำกสร้ำงโดยแรง
ศรัทธำจำกศำสนำ ท ำให้โบสถ์แห่ง
นี้มีควำมแปลกตำไปจำกโบสถ์อื่นที่
เรำเคยเห็น จึงท ำให้มีผู้คน
เดินทำงไปที่นี่มำกมำย

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

SAGRADA 
FAMILIA

อิสระ อำหำรกลำงวัน



MUSEUM 
PICASSO

พิพิธภัณฑ์แสดงผลงำนของ
Pablo หนึ่งในศิลปินผู้โด่งดัง
ที่สุดในยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่ง
ผลงำนของเขำได้รับกำรบริจำค
มำจำกเพื่อนคนสนิท                  
ของเขำ Jaime Sabates

MONUMENT 

A COLON 

AND PORT 
VELL

อนุสำวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
นักส ำรวจชำวอิตำเลียน ผู้ค้นพบทวีป
อเมริกำ ตั้งโดดเด่นอยู่บนเสำอลัมน์สูง 
60 เมตร ก่อตั้งเม่ือปี 1888 จำกนั้น 
น ำท่ำนเดินทำงเล่น บริเวณ PORT 
VELL เหล่ำเรือยอร์ชและเรือเฟอร์รี่นับ
พันๆ ที่จอดเรียงรำยอยู่ท่ำเรือ

อิสระอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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CASA BATLLO

ผลงำนของเกำดี้ สถำปนิกผู้โด่งดัง จะเห็นได้ว่ำ
ผลงำนของเขำ  มีรูปร่ำงที่แปลกตำแทบจะไม่มี
เส้นตรงเลย เกำดี้ได้แรงบันดำลใจในกำรสร้ำง
จำกธรรมชำติ Casa Batllo ก็เช่นเดียวกัน                                      

โดยในปัจจุบันอำคำรแห่งนี้ได้กลำยมำ
เป็นอพำทเมนต์ไปแล้ว

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “เมืองแห่งหิน” อำคำรทรง
แปลกตำ ซึ่งเป็นผลงำนชิ้นสุดท้ำยของเกำดี้ 
สถำปนิกผู้โด่งดัง เป็นอำคำรที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นมรดกโลก

Casa Mila 
DAY 4บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 

ห้องอำหำรของโรงแรม

อิสระอำหำรกลำงวัน



La

RAM

BLAS

ถนนที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของ
บำร์เซโลนำ เกำะกลำงถนน
อันร่มรื่น มีร้ำนอำหำร 

ร้ำนกำแฟ แผงขำยดอกไม้ 
แผงขำยของที่ระลึก                

พ่อค้ำแร่ ศิลปินเปิดหมวก 
ที่ท ำให้ถนนเส้นนี้ดูคึกคัก

มำกยิ่งขึ้น



ย่ำนท่ีทรงเสน่ห์ซึ่งมีตรอกยุคกลำงที่เต็มไปด้วยบำร์ คลับ และ
ร้ำนอำหำรสไตล์คำตำลันยอดนิยม และยังมีพิพิธภัณฑ์
ประวัติศำสตร์ ที่จัดแสดงซำกของกรุงโรมที่หลงเหลืออยู่ ซึ่ง
ใกล้กับมหำวิหำร Barcelona Cathedral โดยจะมีช่ำงฝีมือ
มำกมำยจ ำหน่ำยเครื่องหนังและเครื่องประดับ

BARRI GOTIC

BUNKER DEL
CARMEL

เปลี่ยนอำรมณไ์ป เที่ยวบำร์เซโลน่ำ ด้วยกำรชมวิวจำกมุมสงูกันทีจ่ดุ
ชมวิว Bunkers del Carmel ป้อมปรำกำรโบรำณอันเก่ำแก่ บนเนิน
เขำ Turó de la Rovira ถูกสร้ำงขึ้นในป ีค.ศ.1938 สำมำรถขึ้นไป
นั่งชมวิวเมืองบำร์เซโลน่ำได้แบบ 360 องศำ ทั้งตอนกลำงวัน ตอน
เย็นเพื่อชมพระอำทิตย์ตก ยำวไปจนถึงตอนหวัค่ ำ เพื่อชมแสงไฟยำม
ค่ ำคืนทั่วเมืองบำร์เซโลน่ำ
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Museo

Prado

พิพิธภัณฑ์ปรำโด                                 
ถือได้ว่ำเป็นพิพิธภัณฑ์ขั้นเทพ                                 

ระดับท่ีดีท่ีสุดของสเปน ภำยในห้องจัด
แสดงรวบรวมภำพเขียนที่ส ำคัญของ
ศิลปินสเปน และศิลปินชำติอื่นด้วย 

ภำพเขียนที่มีชื่อเสียงและพลำดไม่ได้เลย
หำกท่ำนได้ไปเยือนที่นี่คือ

Las Meninas ของเบลัชเกซ

day5

อิสระอำหำร
กลำงวัน
เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเท่ียวชม

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

09.00 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมำดรดิ 
โดยรถไฟควำมเรว็สงู (RENFE AVE) เพียง 3 ชั่วโมงเท่ำน้ัน 
จำกปกติที่ต้องนัง่รถบัส โดยประมำณ 5-6 ชั่วโมง 
ถือเป็นกำรเดินทำงทีส่ะดวกสบำยอีกอย่ำงหนึง่ในสเปน
11.45 น. เดินทำงถึงเมืองมำดริด เมืองหลวงแห่งสเปน



จัตุรัสใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ำกลำงกรุงมำดริด
ปัจจุบันลำนสี่เหลี่ยมแห่งนี้บำงทีใช้จัดเทศกำลงำนรื่นเริง

ตลำดนัดขำยของ บ้ำงอ่ำนหนังสือ บ้ำงอำบแดด 
บ้ำงดื่มกินกำแฟเปิดแผงวำดรูป มีนักแสดงเร่เปิดหมวก

บ้ำงบรรยำกำศตอนกลำงคืนของที่น่ีสวยมำกๆ
เหมำะแก่กำรนั่งเล่นชิลล์ๆ

PLAZA 
MAYOR

เดินทำงถึงกรงุมำดรดิ เมืองหลวงและเป็นเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ซ่ึง
เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจำก กรุงลอนดอน และกรุง
เบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็นอันดับที่ 3 ของยุโรป รองจำกกรุงลอนดอน 
และกรุงปำรีส อีกด้วย กรุงมำดริด ตั้งอยู่ในแถบแม่น้ ำ Manzanares ใจกลำง
ของประเทศสเปน และมำดริดยังเป็นเมอืงหลวงทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

ของประเทศสเปนอีกด้วย

Plaza de C I b e l e s



FLAMENCO
SHOW

SPECIAL
NIGHT

อิสระอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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มหำวิหำรโทเลโด สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงำม
แห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลำสร้ำงยำวนำน แต่เดิมชำวมุสลิมใช้
เป็นสุเหร่ำ ภำยในมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมวิจิตรด้วยไม้
แกะสลักและภำพสลักหินอ่อน มุมด้ำนในเป็นอัลคำซำร์ จำกนั้น
น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง
โทเลโด ได้เคยจ ำลองลงบนแผ่นภำพอย่ำงสวยงำม

Toledo
cathedral

DAY 6

Alcazar  de Toledo
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมอันยำวนำน ซึ่งเคยถูกใช้เป็นพระรำชวังโรมันใน
ศตวรรษที่ 3 และยังเป็นจุดศูนย์กลำงในช่วงสงครำมกลำงเมืองสเปน และ
ปรำสำทแห่งนี้ ถูกมองว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งชำตินิยมของประเทศสเปน ซึ่ง
ในปัจจุบันอัลกำซำร์ ได้รับกำรบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดไปแล้ว

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



เป็นพิพิธภัณฑ์และโบสถเ์ก่ำในโทเลโดประเทศสเปน สร้ำงขึ้นในปี 1180 ตำมจำรึกบน
คำนซึ่งถือว่ำเป็นโบสถท์ี่เกำ่แกท่ี่สดุในยุโรปทีย่ังคงยืนอยู่ ปัจจุบันเปน็ของคริสตจักร
คำทอลิกทีเ่ป็นเจ้ำของและรักษำไว ้

Sinagoga de Santa 
Maria La Blanca

น ำท่ำนเดินทำง
กลับสู่

เมืองมำดริด

บริกำรอำหำรกลำงวัน 
ณ ภัตตำคำร



เป็นสถำนที่ที่จะได้มำสัมผัสกับรสชำติของอำหำร
สเปนเเบบถึงใจเลยทีเดียว เเละในที่น่ีก็ยังได้รับกำร
ยอมรับกันอย่ำงมำกว่ำ เป็นเเหล่งรวมร้ำนอำหำร
เเละเมนูที่ขึ้นชื่อของกรุงมำดริดเเละของประเทศ

สเปนเป็นอย่ำงยิ่ง

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

Mercado de san Miguel
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บริกำรอำหำรเชำ้
ณ ห้องอำหำร
ของโรงแรม

มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

พระรำชวังหลวงแห่งกรุงมำดริด สร้ำงขึ้นโดย
กษัตริย์เฟลิเปที่ 5  แห่งรำชวงศ์สเปน ใช้เวลำกำร
สร้ำงนำนถึง 25 ปี พระรำชวังมีห้องทั้งหมด 
2,830 บำงส่วนเปิดให้เข้ำชมได้ ซึ่งท่ำนสำมำรถชื่น
ชมควำมสวยงำมอลังกำรทั้งกำรตกแต่ง 
เฟอร์นิเจอร์ ภำพศิลปะหลำกหลำยท่ีถูกน ำมำ
ตกแต่งในแต่ละห้อง รวมท้ังทรัพย์สมบัติและข้ำว
ของเครื่องใช้อีกมำกมำย

Palacio Real de Madrid



มหำวิหำรใหญ่ประจ ำเมืองมำดริด 
ตัวอำคำรระบำยสีเทำภำยในอำคำรประดับประดำด้วยศิลปะ

แบบนีโอโกธิคมีภำพเขียนกระจกสี  
รูปทรงเรขำณิตและศิลปะสมัยใหม่ ใช้เวลำในกำรสร้ำง110ปี

Catedral de 
la Almudena



Gran
Via

ถนนที่ทอดยำว                            
1.3 กิโลเมตร เป็นถนน
แห่งย่ำนกำรค้ำขำยที่
ส ำคัญของกรุงมำดริด                    
ตลอดสองข้ำงทำงเป็น
ที่ตั้งบริษัท ห้ำงร้ำน                      
แหล่งช้อปปิ้งและ
ร้ำนอำหำร



ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้ำแบรนด์เนมมำกกว่ำร้อยร้ำนค้ำ และให้อิสระกับ
กำรเลือกช้อปแบรนด์เนมสำกลและท้องถิ่นมำกมำย มีแบรนด์ยอดนิยม เช่น: 
Gucci, Hermes, Prada, Nike, Louis Vuitton

El Corte 

ingles



ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมำดริด 
22.20 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ

โดยสำยกำรบินกำร์ต้ำ เท่ียวบินที่ QR152

07.00 น. เดินทำงถึงกรงุโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ง

08.35 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สุวรรณภูม ิเที่ยวบนิที ่QR 838

18.55 น. เดินทำงภึงสนำมบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ

!Que Buena viaja!
เดินทำงโดยสวัสดิภำพ

DAY 8



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน

ส ำหรับเดินทำง 2-3 ท่ำน ส ำหรับเดินทำง 4-5 ท่ำน
ตั๋วเครื่องบิน ECONOMY (รำคำประมำณกำรณ์)
ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS (รำคำประมำณกำรณ์)                                                                                                                            
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม

43,965.-
124,650.-
284,900.-
284,900.-
279,900.-
276,900.-
35,500.-

43,965.-
124,650.-
189,900.-
189,900.-
186,900.-
183,900.-
35,500.-

**อัตรำคำ่บริกำร ส ำหรบั กำรบรกิำรดว้ย BENZ VIANO หรือ VITO**
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบั โลคอสไกด์ คนไทย บริกำรทีส่เปน

หำกตอ้งกำร เปลี่ยนเป็นหวัหน้ำทวัร ์บริกำรตัง้แตเ่มืองไทย เพิ่มท่ำนละ 3,000.-

อัตรำคำ่บรกิำร



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน

ส ำหรับเดินทำง 6-7 ท่ำน ส ำหรับเดินทำง 8-9 ท่ำน
ตั๋วเครื่องบิน ECONOMY (รำคำประมำณกำรณ์)
ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS (รำคำประมำณกำรณ์)
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม

43,965.-
124,650.-
176,900.-
176,900.-
173,900.-
170,900.-
35,500.-

43,965.-
124,650.-
154,900.-
154,900.-
151,900.-
148,900.-
35,500.-

**อัตรำคำ่บรกิำร ส ำหรบักำรบรกิำรด้วย BENZ SPRINTER 12-15 ที่นั่ง
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบั โลคอสไกด์ คนไทย บริกำรทีส่เปน

หำกตอ้งกำร เปลี่ยนเปน็หัวหน้ำทวัร ์บริกำรตัง้แตเ่มอืงไทย เพิ่มท่ำนละ 3,000.-

อัตรำคำ่บรกิำร



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำโลคอลไกด์ คอยดูแลตลอดกำรเดินทำง ณ ประเทศสเปน ตำมรำยกำรที่ระบุ
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
4. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
5. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
- ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นที่เหลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  10 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


