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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2011/2012/2015  

 
 
 

บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามกฬีาโอลมิปิค- มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์  
 ถนนลารัมบรา – ซาราโกซ่า - อาวร่ีา – ซารามังกา – ลสิบอน - ซินตร้า – แหลมโรก้า – หอคอย เบเลง็ 

อนุสาวรีย์ดสิคฟัเวอร่ี - มหาวหิารเจอโร นิโม – ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
อโีวร่า – วหิารกระดูก – กาเซเลส – ชมเมือง - โทเลโด – ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด – กรุงแมดริด 

City Tour -   พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ย่านปูเอต้าเดลซอล 
ก าหนดการเดนิทาง 
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06-14 เม.ย. 2560 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 

วนัที่2       บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามกฬีาโอลมิปิค   
                มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา – ซาราโกซ่า 
00.25 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR147 
07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา แวะบนัทึกภาพกบั  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 
และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”
Mont Juic จากน้ันผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ 
โคลัมบัส นกัเดินเรือผูย้ิง่ใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาใน
ปี ค.ศ.1492 แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า 
ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) สัญลักษณ์
แห่งส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท่ี สูงใหญ่ ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี 
เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนน

ลารัมบลา” Larambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์
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เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มี
สีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม
ชั้ นน าซ่ึงมี ร้านตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ  LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากน้ันน าเดินทางสู่เมืองซาราโกซ่า 
เดินทางสู่เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีตของอาณาจกัรอารากอน ตั้งอยูท่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้าเอโบร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของภูมิ
ประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหเ้ป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวปียโุรป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    HOTEL DIAGONAL, ZARAGOZA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่3       ซาราโกซ่า – อาวร่ีา – ซารามังกา 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of our lady of the pillar)  หรือที่รู้จักในนาม ซาน

ตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์  ชมจัตุรัส PLAZA DEL PILAR 
สถานท่ีส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซ่ึงจตุัรัสแห่ง
น้ีเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปด้วย จากน้ัน เดินทางสู่
เมืองอาวิลา (Ávila) เมืองโบราณอันเก่าแก่ ซ่ึงตั้ งอยู่ใน
แคว้นคาสตีลและเลออน ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบเจ็ดแคว้น
ปกครองตนเองของประเทศสเปน และนอกจากน้ี อาวิลา 
ยงัเป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่เหนือระดับน ้ าทะเล ประมาณ 1,131 
เมตร หรือ ประมาณ 3,665 ฟุต ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในประเทศสเปน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย หลงัอาหารชม เขตเมืองเก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสร้างข้ึน

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 (บนฐานท่ีมัน่ของโรมนั) และ
ได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี  15 ชม
สะพานส่งน ้ าโบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดย
สะพานส่งน ้ าแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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1 น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมืองเซโกเวยี (Segovia Cathedral) ...จากนั้นเดินทางสู่เมืองซารามงักา  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  HOTEL HORUS SALAMANCA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง              พกัเมืองซารามังกา 
วนัที่4        ซารามังกา – ลสิบอน – ชมเมือง 

 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันเดินทางสู่กรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” 

ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี แวะรับประทานอาหารกลางวนัท่ีเมืองคาสเตโลแบรนโค 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  บ่าย เดินทางต่อสู่กรุงลิสบอน ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษาย  น” สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน
ยโุรป เขา้สู่กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจากบนยอดเขาอนั
เป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary 
of Christ the King) เป็นรูปป้ันใหญ่ของพระเยซูคริสต ์
ยืนกางแขนอยู่บนแท่นสูง คล้ายกันกับท่ีเมืองริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล จากน้ันผ่านชมบริเวณจตุรัส 
Praça do Comércio ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์
แผ่ น ดิ น ไห ว ปี  1 75 5  ผ่ าน ชม ย่ าน ไบ ซ่ า  “Baixa 
Pombalina” ท่ีเช่ือมกบัถน  นช้อปป้ิงท่ีคร่าคร ่ าไปดว้ยร้านอาหารและร้านขายสินคา้แบรนด์เนมมากมาย 
ดา้นหนา้เป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีมีพระราชวงัเก่ารายรอบ มีอนุสาวรียข์องกษตัริย ์José ท่ี 1 ผูป้ระสูติท่ีเมือง
แห่ งน้ี ใน ปี  1750  ผ่ านชม  Elevador de Santa Justa 
ลิฟท์ ท่ีตั้ งอยู่บนถนน Rua de Santa Justa ท่ี ใช้ในการ
เช่ือมต่อเขต Baixa ข้ึนไปยงั Carmo Square ออกแบบ
และสร้างโดยวิศวกรชาวโปรตุเกสผูเ้ป็นศิษยข์องกุตตาฟ 
ไอเฟล ผูส้ร้างหอไอเฟลในปี 1902 ช้อปป้ิงย่านถนน 
Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อป ป้ิ ง ท่ีส ร้าง
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมือง
เก่าผา่ใจกลางเมืองไปสุดทางท่ีจตุัรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยนืโดด
เด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ช่ือดงัมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, 
LOEWE, YSL, etc. หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  NOVOTEL LISBON HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                              พกักรุงลสิบอน 
วนัที่5        ซินตร้า – แหลมโรก้า – หอคอย เบเลง็ – อนุสาวรีย์ดสิคฟัเวอร่ี   
                  มหาวหิารเจอโร นิโม – ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  เดินทางสู่ แหลม โรก้ า  “CAPO DA ROCA”  อัน เป็ น
แหลมท่ีตั้ งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีปยุโรป  
ตั้ งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซ้ือ 
“Certificate”  เป็นท่ีระลึกส าหรับการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี 
จากน้ันเดินทางสู่เมืองซินตร้า “SINTRA” เป็นท่ีตั้ งของ
พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 11 หรือซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่กรุงลิสบอน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่เมืองเอสโตริล “Estoril” ท่ีไดรั้บสมญานามร่วมกบัอีกสองเมือง คือ คาสกายน์และซินทรา 
วา่เป็น Golden Triangle เมืองตากอากาศท่ีเต็มไปดว้ยความ
สวยงาม ไม้ดอก   และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิคด้วยรี
สอร์ทตากอากาศสีพาสเทล ได้เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ 
กรุงลิสบอน น าท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนม์
ของเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกบัหอคอย เบ
เล็ง “Belem Tower” เดิมสร้างไว้กลางน ้ าเพื่ อ เป็นป้อม
รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและคน้พบโลกของ วาสโก 
ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส จากน้ันเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และไดรั้บการรับรอง
จากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก  จากนั้นเขา้สู่ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนน
สายช้อปป้ิงท่ีสร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเก่าผา่ใจกลางเมืองไปสุดทางท่ี

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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จตุัรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเสาสูง อิสระ
ให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ช่ือดงัมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, etc. หรือจะเลือก
ซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  NOVOTEL LISBON HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                              พกักรุงลสิบอน 
วนัที่6        ลสิบอน – อโีวร่า – วหิารกระดูก – กาเซเลส – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกส และเป็นแหล่งมรดกโลกของ
ยูเนสโก เน่ืองจากตวัเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี มี
ก าแพง  เมืองยุคกลาง และมีส่ิงก่อสร้างจ านวนมากซ่ึงมีอายุ
ยอ้นไปได้ถึงยุคทางประวติัศาสตร์หลายยุค มีโบสถ์สมัย
ศตวรรษท่ี 13 วงัมากมาย และวดัโรมนัสมยัศตวรรษท่ี 1 ชม
วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า (Chapel of Bones) วิหาร
กระดูกแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 15 โดยพระใน
นิกายฟรังซิสกนั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขต

กวา้งขวางท่ีสุดในประเทศสเปน น าท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ท่ีได้รับการประกาศเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 25 ปีก่อนคริสตก์าลโดยกองทพัชาวโรมนัท่ีขยาย
อาณานิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                        พกัเมืองคาเซเรส 

วนัที่7       คาเซเรส – โทเลโด – ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด – กรุงแมดริด – City Tour   
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) หลงัอาหาร
ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปนชมประตูเมือง “ปู
เอร์ตา เด บิซากรา” ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา  เป็น

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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หน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโตเลโด ้ประเทศสเปน ตั้งอยูท่างทิศเหนือของยา่นเมืองเก่า  
ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 10 สร้างดว้ยหินท่ีแขง็แรงไดส้ัดส่วน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซ่ึงเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่ง

โทเลโดน้ีเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบกอธิคก าลงัแพร่หลายอยูใ่นยุโรป และเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1493 นับเป็นวิหารสไตล์โกธิคท่ีสว  ยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป จากน้ันน าชม
โรงงานผลติเคร่ืองงถมของสเปน “ดามาสกิโน่” ท่ีสวยงามดว้ยการน าทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลง
บนโลหะสีด า เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงขอ  งโทเลโด ้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ “กรุงแมดริด” เดินทางสู่กรุงแมด
ริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ ายุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ได้ทรงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและ
ประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมือง
บายาโดลิด มาดริดไดช่ื้อ  วา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จากน้ันเดินทางสู่พลาซ่าเอสปันย่า 
น าท่าน ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ
ผ่านชมน ้าพุไซเบเลส (CIBELES FOUNTAIN)  ท่ีสร้าง
อุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่างๆ ของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือท่ีท า
การไปรษณีย ์นอกจากน้ียงัมี ประตูชัยอาคาล่า (PUERTA 
DE ALCALA) สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ ท่ี  ,สนามสู้ว ัว
กระทิง, สนามฟุตบอลของสโมสรช่ือดงัแห่งลาลีกาสเปน 
ราชนัชุดขาว REAL MADRID 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่ NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  พกักรุงแมดริด 
วนัที่8       แมดริด – ชมเมือง – เดนิทางกลบั 

 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางเข้าชม  “พระราชวังหลวง “Royal 
Palace” ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีป
ยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย
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หินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้อง
ต่างๆ กวา่ 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภา  พเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น จากน้ันเข้าสู่พลาซ่า 
มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมือง นอก   จากจะเป็น
จุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสาย และ
ยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย 
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง                                         .  
น าท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จตุัรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็น
จุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 146 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
01.25 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

06-14 เม.ย. 2560 69,900 69,900 65,900 14,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริด -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยโุรป 12 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
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 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


