
 

 

 

คอร์โดบ้าร์ – มัสยิดเมสกิต้า – มหาวิหารแหง่เซวีญา่ 

ลิสบอน – เคป เดอรอก้า – บาดาจอซ – แมดดริด 

มหาวิหารเมืองโทเลโด้ ... เมืองประวัติศาสตร ์– พระราชวังหลวง  

***  ชิมอาหารพื้นเมือง...ข้าวผัดสเปน + ชมระบำฟลามิงโก้  ***  



 

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิดทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร ์    

วันแรกของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – มาดริด  (สเปน)       

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้นที่ 4  ผู้โดยสารขาออ สาย

การบินเอมิเรตส์  (EK)  เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับ     

        

วันที่สองของการเดินทาง  มาดริด – คอร์โดบ้าร์       

01.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงมาดริด  ประเทศสเปน  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี  

EK385/EK141 *.*.*. เปลี่ยนเคร่ืองทีดู่ไบ *.*.*. 

12.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมาดริด  เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานคร

อันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมอืงโทเลโด

มาไว้ที่นี ่และประกาศให้แมดดริดขึน้เป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ และได้ชื่อ

ว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยโุรป  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร ์เมืองในระบบกาหลิบที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการ

เรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์เลาะเลียบผา่น

ผ่านเขตกำแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็นชุมชนชาวยิว ปราสาท อัลคาซาร์และ

สะพานแบบโรมัน ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกบีีร ์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก    AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง   คอร์โดบ้าร์ – เซวีญ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชมภายนอก

สุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่

ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด   

หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โต คง

จะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่

แห่งนี้คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนา ลงบนอาณาเขต

อันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์

อันยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็น



 

สถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความ

เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งกค็ือมีห์รับซึ่ง

ถือเป็นสุดยอดสถาปตัยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์

แท้ ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้

อีกแล้วบนโลกใบนี ้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนย์กลางทางการเงนิ วัฒนธรรม 

และศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเอง

อันดาลูเซียอีกด้วย เปน็เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจ้าภาพจัด

งานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย

ซึ่งทั้งมวลนี้ล้วนทำให้เซวีญ่าเป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้

เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกทีต่ั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ

GUADALQUIVIR มีท่าเรือท่ีมีความยาว 113 กม. จากส่วนของทะเลเข้ามา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านชมภายนอกมหาวิหารแหง่เมืองเซวีญ่า ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่ง

ของสเปน เป็น  มหาวิหารท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของโลก ถัดจากมหา

วิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล แห่งกรุงลอนดอน มหา

วิหารแห่งนี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่

ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ ของคณะ

บาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี อยา่งไม่มีใครเทียบเทียมได้ ภายใน

วิหาร มีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้หลายอย่าง .... นำท่านชม หอคอยกิรัลดา ซึ่ง

เป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซ

วีญ่า 

นำท่าน ชมพลาซ่าเอสปัญญ่า แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิ่งใหญ่

อลังการด้วยตึกรูปโค้ง ครึ่งวงกลม ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของกลุ่ม

ประเทศท่ีพูดภาษาสเปน และผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL 

ORO (GOLDEN TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 

20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือ

ชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้ง

เพลงดนตร ีและการเตน้รำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน 

ที่พัก   VERTICE  หรือเทียบเท่า 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง  เซวีญ่า – ลิสบอน (โปรตุเกส) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 

800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์

แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีแม่น้ำเตโย 

(TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลสิบอน เป็นแม่นำ้ที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับ

ทะเล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่งในทวีปยุโรป ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่

สำคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การคา้ อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็น

อุทยาน  นครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหล

ผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และ

ยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม. ของผืน

มหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี”้ และจัตุรัส

การค้า สรา้งขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนายกรัฐมนตรี  

  

 จากนั้นนำท่านชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 

25 APRIL  (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

การปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย) จากน้ัน นำท่านชม หอคอยบีเล็ม 

(BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์ 

เดิมสร้างไวก้ลางน้ำ เพ่ือใช้เป็นป้อมปราการและประภาคาร รวมทั้งเป็นคุกอีก

ด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนัก

เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่

สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 



 

 จากนั้นนำท่านผ่านชมวิหารเจโรนิโมส วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 

โดยกษัตริย์ แมนนูเอลท่ี 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่ง

ประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือลอ่งมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดิน

ใหม่ในโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์โดยเฉพาะเป็นที่ฝังศพของ

วาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ที่  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดา

กามา นักเดนิเรือชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 

จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ 

(MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ ์และได้รับการ

รับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วย

ศิลปะ แบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าที่อื่น คือ มีความผสมผสานแบบมานู

เอลรึซึม 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก   TRYP ORIENTE หรอืเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง        ลิสบอน – เคปเดอรอก้า – บาดาจอซ  (สเปน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านเมืองเล็ก 

ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอกา้ ซึ่งเปน็ จุด

ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  ก่อนเป็นมหาสมุทร

แอตแลนติค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  เมืองบาดาจอซ  เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก    CENTER หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง   บาดาจอซ – โทเลโด้ – มาดริด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า 

”เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้า

ยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้ง

ก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิต ประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมือง



 

โทเลโด้ เป็นเอกลักษณท์ี่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอัน

สมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจ กำแพงธรรมชาติ

ด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้  เมืองโทเล

โด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโก

ประกาศให้เมืองโทเลโดเ้ป็นเมืองมรดกโลก  

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  (***  ชิมข้าวผัดสเปน  ***) 

บ่าย  นำท่านชมเมืองโทเลโด ้ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะ

เมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง ประวัตศิาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับ

และบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติวา่เป็น เมืองมรดกโลก จากนั้น นำ

ท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เริ่มสร้าง

ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป 

และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อป ีค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคท่ีสวยงาม

ที่สุดแห่งหนึง่ และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย นำ

ท่านเดินลัดเลาะตามตกึรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับ

ความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำ

ชมโรงงานผลิตเคร่ืองถมของสเปนดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนำทองและ

เงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ  เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้

มาช้านาน  

จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด .....นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มา

ยอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจตัุรสัใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ 

เป็นที่ประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด 

ระหว่างทหารของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความ

งามสมัยศตวรรษที่ 17 

จากนั้นนำท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล หรอืจุดกึ่งกลาง

เมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระอาทิตยซ์ึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานใน

ระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปราถนาในสิ่งท่ีหวังไว้ทุกอย่าง 



 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก    CONFORTEL ALCALA NORTE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   มาดริด – ชอ้ปปิ้ง OUTLET - กรุงเทพฯ      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านผ่านชมน้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหิน

อ่อนเทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ  ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 

ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนเช่นกัน จากนั้น นำท่านชม

สัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงแมดริด คือ   

รูปปั้น ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ ใน

ชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ 

จากวรรณกรรมสเปนช่ือดัง  “Don Quixote   de la Moncha” 

นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขา

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น

ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์

ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูก

สร้างด้วยหินทั้งหลัง  ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่าง

ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ชมความยิ่งใหญ่ภายในวังซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง 

ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสีบน

เพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะ

มากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้น

สำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา

, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุก

ฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี….อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆที่ LA 

ROCA VILLAGE OUTLET…ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.4 0 น. ออกเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินท่ี EK144 /  

  EK372 

**** เปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ **** 

วันที่แปดของการเดินทาง   ประเทศไทย 

18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 

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



 

หมายเหต ุกำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

อัตราค่าใช้จ่าย    

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่

ไมม่ีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

11-18 มิ.ย. / 18-25 มิ.ย. 25 มิ.ย.-2 ก.ค.  

9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 6-13 ส.ค.  

20-27 ส.ค. / 3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. 

25 ก.ย. – 1 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 16-23 

ต.ค. 29 ต.ค.-5 พ.ย. / 12-19 พ.ย. /  

26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

64,900.- 

9,500.- 

4-11 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค. 69,900.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

74,900.- 12,500.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา

ของภาษีนำ้มันและ/หรอืภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่าย

เกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่)  



 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 

10. ค่าทิป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 

1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมคี่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าตรวจโควดิตามมาตรการของฝั่งไทย 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทีท่่านได้รบัถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง  กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการ

อนุมัติวีซ่าหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพกั 

เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 



 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเกบ็ค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บ

ค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระ

ค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น คา่วีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก

ทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสาย

การบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบนิและบริษัท

ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า

และค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอื

ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสอื

เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทกุข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ



 

สภาวะอากาศและเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระ

ผ่านตัวแทนของบริษัท 

หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไข

ต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี

คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด  

เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณทีี่เครื่องบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปดิประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผู่้ที่มีปัญหา

ทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำ

กรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน(ผู้ใหญ่) และ/หรอื ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ

ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ



 

ทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้

ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่

ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 

ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่

ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทกุข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือ

มีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่ม

สุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แล้วไม่

เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็น

ส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพื่อความปลอดภัย / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 

ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน

เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 



 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขาย

ก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการ

ยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บรษิัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพกัผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรม

อาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน

ข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน 

เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง

ผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 



 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอ

สงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางใน

ครั้งนี”้ 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


