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ลสิบอน – อลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา - ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวหิารเจอโร นิโม 

ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade - อโิวร่า – บาดาโฆส – เมรีด้า - คาเซเรส – โทเลโด้ - ปูเอร์ตา เด บิซากรา 
มหาวหิารแห่งโทเลโด้ - กรุงแมดริด – พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ปูเอต้าเดลซอล - Las Rozas Village 

สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล – ซาราโกซ่า – มองต์จูอคิ - บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู – ถนนลารัมบลา 

ก าหนดการเดินทาง 
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(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที่2        โดฮา – ลสิบอน – อลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา 
 ซินตร้า - แหลมโรก้า  
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลสิบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR343 
07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองอัลโคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส 
ตั้งอยู่ในจงัหวดั อูเอสเต ้มีประชากรอาศยัไม่ถึง 60,000 คน น าท่านอารามซานต้ามาเรียSanta Maria 
Monastery ศาสน์สถานท่ีถูกสร้าง
ข้ึนโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อร าลึก
ถึงชยัชนะท่ีแย่งชิงดินแดนไดจ้าก
ชาวมวัร์เม่ือปี ค.ศ.1147 ถูกขนาน
นามว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอก
สไตล ์ ซิสเตอร์เช่ียนโกธิค ซ่ึงเป็น
ห น่ึ ง ใ น วิ ห า ร ส ไ ต ล์ โ ก ธิ ค ท่ี
ส ว ย ง า ม ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง
ประเทศโปรตุ เกส นอกจาก น้ี 
อารามซานต้ามาเรียยงัได้รับการ
รับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก ้
เม่ือปี ค.ศ.1989  และยงัเป็นหน่ึง
ในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกสอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองออบิโดส Obidos  เมืองป้อม
ปราการโบราณ ซ่ึงมีประชากรอยู่
เพียงหม่ืนกว่าคนในปัจจุบัน ช่ือ
เมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ 
ซ่ึ ง แ ปล ว่ า  ป้ อ มป ร า ก า ร อัน
แข็งแกร่ง ก่อตั้งข้ึนโดนอาณาจกัรโรมนั และยึดครองโดยแขกมวัร์เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปีถดัมา
ไดถู้กยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าท่ี
ยงัคงอนุรักษค์วามดั้งเดิมไวต้ั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกบัวา่วนัเวลาจะหยุดน่ิงอยูท่ี่ตน้ยุคกลางเม่ือคร้ังท่ีกษตัริยเ์ด
นิสไดส่้งมอบเมืองออบิโดสน้ีให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรส
เม่ือ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศ
โปรตุเกส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังมาฟรา Mafra Palace พระราชวงัท่ีผสานศิลปะสองสไตล์เขา้ดว้ยกนั 
ระหวา่งบาโรคและอิตาเล่ียนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 และถูกรองรับเป็นหน่ึงในอนุสรณ์
แห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1910 พระราชวงัแห่ง
น้ีถูกใช้รองรับเป็นท่ีประกอบราชพิธี
มากมาย เน่ืองจากมีอาณาเขตกวา้งขวาง
กวา่ 40,000 ตารางเมตร นบัเป็นหน่ึงใน
พระร าชวัง ขอ งประ เทศ ท่ี มี เ น้ื อ ท่ี
กวา้งขวางท่ีสุดแห่งหน่ึงก็วา่ได ้ จากน้ัน
เดินทางสู่เมืองซินตร้า “SINTRA” เป็น
ท่ีตั้ งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลก เดินเล่นชมตวัเมืองเก่าตั้งแต่
สมยัศตวรรษท่ี 11 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA”  อนัเป็นแหลมท่ีตั้งอยูป่ลายสุด
ทางทิศตะวนัตกของทวีปยุโรป  ตั้งอยู่ติดกบัมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซ้ือ “Certificate” เป็นท่ี
ระลึกส าหรับการมาเยอืน ณ ท่ีแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3        ลสิบอน - มหาวหิารเจอโร นิโม - ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมกรุงลสิบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” ลิสบอน

เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 
800 ปี แวะรับประทานอาหาร
กลางวนัท่ีเมืองคาสเตโลแบรน
โค ผ่านชม PONTE 25 ABRIL 
“สะพาน 25 เมษายน” สะพาน
แขวนท่ียาวท่ี  สุดในยุโรป เขา้สู่
กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจาก
บนยอดเขาอัน เ ป็น ท่ีตั้ งของ
อนุสาวรีย ์Cristo Rai (National 
Sanctuary of Christ the King) 
คลา้ยกนักบัท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1960 
เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกบัหอคอย เบ
เล็ง “Belem Tower” เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การเดินเรือออกไปส ารวจแ  ละคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส จากน้ันชมภายนอก



 

มหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสู่
อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 

19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเก่า
ผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางท่ีจัตุรัส
มาร์   เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมี
อนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล 
ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง 
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงั
ม า ก ม า ย  อ า ทิ  LOUIS 
VUITTON,GUCCI, LOEWE, YSL, 
ETC. หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  COLLECTION HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4        ลสิบอน – อโิวร่า – บาดาโฆส - เมรีด้า    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั    
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเมืองอโิวร่า Evora ตั้งอยูท่างตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของ

ยูเนสโก เน่ืองจากตวัเมืองเก่าไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวอ้ยา่งดีมีก าแพงเมืองยุคกลาง 
และมีส่ิงก่อสร้างจ านวนมากซ่ึงมีอายุ
ย ้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์
หลายยุคมีโบสถ์สมยัศตวรรษท่ี 13 วงั
มากมาย และวดัโรมนัสมยัศตวรรษท่ี 1 
นอกจากน้ียีงมีวิหารแห่งกระดูกแห่ง
เมืองอีโวร่า (Chapel of Bones) วิหาร
กระดูกแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
พเิศษ!! หมูหันสเปน 

บ่าย น า ท่ านออก เดินทาง สู่  “ เ มืองบา
ดาโฆส” Badajoz เมืองหลวงของ
แควน้เอ็กซ์เรามาดูรา ทางตอนใต ้ห่าง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

จากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ภาพของเมืองท่ีมีปราสาทอลักาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ 
เหนือแม่น ้ ากวัเดียน่า เป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอาหรับไดอ้ยา่งชดัเจน น าท่านผ่านชม “เมืองเม
รีด้า” เมืองหลกัของแควน้เอกซ์เตรมาดูรา  ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัโบราณ ท่ียงัหลงเหลืออยูภ่ายในเมืองเมรีดา และมีอายใุนระดบั 2,000 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:   Hotel Velada Mérida  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5        เมรีด้า – คาเซเรส – โทเลโด้ - ปูเอร์ตา เด บิซากรา - มหาวหิารแห่งโทเลโด้   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณา

เขตกวา้งขวางท่ีสุดใน
ประเทศสเปน น าท่าน
เท่ียวชม เขตเมืองเก่า
ของเมืองคาเซเรส ท่ี
ได้ รับการประกาศ
เป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูก
ก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 
25 ปีก่อนคริสต์กาล
โดยกองทพัชาวโรมนั
ท่ีขยายอาณานิคมเข้า
มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต 
จ าก น้ันน า ท่ านออก เดินทาง สู่ 
“เมืองโทเลโด้” Toledo  

เทีย่ง บ ริก ารอ าหาร มื้ อ กล า งวัน  ณ 
ภัตตาคาร เมนู!! หมูหันสเปน 

บ่าย น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด 
บิซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ี
มีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโตเล
โด้ ประเทศสเปน ตั้ งอยู่ทางทิศ
เหนือของย่านเมืองเก่า  ซ่ึงสร้า  
งข้ึนในศตวรรษท่ี 10 สร้างดว้ยหิน
ท่ีแข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูป
เกือกมา้ และค่อยๆลดหลัน่ ไดรู้ป

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

สวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะไดช่ื้นชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มู
เดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเก่าท่านจะประทบัใจกบัความงดงามซ่ึง
เปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต พร้อมชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิก
ระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมืองน้ีมีช่ือเสียงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
19 และ 20 ในฐานะสถาบนัวิชาทหารแห่งหน่ึง เม่ือสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดข้ึนในปี ค.ศ. 1936 กอง
ทหารในป้อมน้ีถูกล้อมโดยกองก าลังของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” 
สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่าคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงใช้เป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลา
ก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างข้ึนในสไตล์โกธิกท่ีถือวา่ยิ่ง ใหญ่และ สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ 
บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้
แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มีงานศิลปะล ้ าค่าช้ินหน่ึงท่ีท าดว้ยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 
กว่าช้ิน มีน ้ าหนกัมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสะสมภาพเขียนของจิตรกรมีช่ือเสียงของ
โลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกยา่ และ เบลาสเกซ จากนั้น น าชมโรงงานผลิตเคร่ืองงถมของสเปน “ ดา
มาสกิโน่ ” ท่ีสวยงามดว้ยการน าทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด า เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียง
ของโทเลโด ้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:   Eurostars Toledo / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่6        โทเลโด้ – กรุงแมดริด – พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ 
 ปูเอต้าเดลซอล - Las Rozas Village Outlet 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน 

ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจาก
เมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือพระเจา้
ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมืองบายา
โดลิด มาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมือง
หลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 
น า ท่ า นอ อ ก เ ดิ น ท า ง เ ข้ า ช ม 
“ พ ร ะ ร า ช วั ง ห ล ว ง “Royal 
Palace” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ัง
แม่น ้ า แมนซานา เรส  มีความ
สวยงามโ อ่ อ่ าอลังก ารไม่ แพ้
พระราชวัง อ่ืนๆในทวีปยุโรป 
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พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหวา่ง
ศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ิน
ส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น  จากน้ันเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือ
ประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมือง นอก  จากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 
ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่น
ด้วยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกด้วย ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัต้นมาโดรนาอนัเป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง น าท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมือง นอกจาก
จะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสาย 
และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีก
ดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! อาหารไทย  
บ่าย น าท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Las Rozas Village ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา

พิเศษ เช่น Adolfo Dominguez, Armani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Custo Barcelona, 
Diesel,  El Ganso, Furla, Geox, Hugo Boss, L'Occitane , La Perla, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Miss 
Sixty - Energie, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, 
Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร //พิเศษ!!!ชม “ระบ าฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจ าชนชาติ
ของประเทศสเปน มีต้นก าเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนาน ามาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบ
ซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นร า 

พกัที่:  NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       แมดริด – สนามฟุตบอลซานเตยีโก้เบอร์นาบิล - ซาราโกซ่า - บาร์เซโลน่า – มองต์จูอคิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชนัชุด

ขาว “รีลมาดริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  มีนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยูม่ากมาย ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิ
เช่น ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, 
ลูกฟุตบอล, แกว้น ้ า, มาสคอตของทีม 
ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสร
รีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านออก
เ ดิ นท า ง สู่  “ เ มื อ ง ซ า ร า โ ก ซ่ า ” 

Zaragoza ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีต
ของ อาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทาง
ภ าคตะวันออก เ ฉี ย ง เ ห นื อขอ ง
ประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของภูมิประเทศอนัหลากหลาย



 

และงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอช่ือให้เป็นเมืองแห่ง
วฒันธรรม (City of Culture) ของทวปียโุรป 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัว

เมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic จากน้ันผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นกัเดินเรือผู ้
ยิง่ใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวปีอเมริกาในปี ค.ศ.1492 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นต ารับ 
พกัที่         Fira Congress  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

วนัที่8        บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู – ถนนลารัมบลา – ช้อบป้ิง – เดนิทางกลบั   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีม

เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุน้เคยในอีกช่ือวา่ “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถว้ย
ยโุรปและสเปนอยา่งมากมาย เป็นสโมสรสเปน
ท่ีประสบความส าเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดบั
โลก ซ่ึงมีนักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
มากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ  
แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิ
เลียร์ (Sagrada Familia) พร้อมน าท่านเข้าชม
ภายใน สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหา
วหิารแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาว
เพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจ
ทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อป
ป้ิง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า
และเส้ือผ้าแบรนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้



 

แบรนดเ์นมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก ได้เวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR142 
วนัที่9        กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR838 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ส.ค. 2562 56,900 56,900 56,900 15,900 

ก.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

07-15 ต.ค.//20-28 ต.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

พ.ย. 2562 56,900 56,900 56,900 15,900 

01-09 ธ.ค.//08-16 ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

15-23 ธ.ค.//22-30 ธ.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 65,900 65,900 65,900 17,900 

ม.ค.-ม.ีค 2563 56,900 56,900 56,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลิสบอน // บาร์เซโลน่า -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  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

 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 (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยโุรป 14 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

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

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

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

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

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 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 
 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  



 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 
 


