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วนัแรกของการเดนิทาง(1) สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา 
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยดูแลและอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ 
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.20 น. ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) มาดริด - โทเลโด(มรดกโลก) - อลักาลา เด เอนาเรส(มรดกโลก) - มาดริด 
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 147 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินมาดริด ประเทศสเปน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่เมือง 

(80 กม.) ตั้งอยู่ในแควน้คาสตีล-ลามนัชา ได้
ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1986 ชม 

เ ป็ นห น่ึ ง ในประ ตู เ มื อ ง ท่ี มี
ความส าคญัท่ีสุดของเมืองโทเลโด ้ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของย่านเมืองเก่า  ซ่ึงสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 10 พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง 

 สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่า ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน ใช้
เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์   

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ (Alcalá 

de Henares)  (108 กม . )  
  และ

ย ัง เ ป็นบ้าน เ กิ ดของ  Miguel de Cervantes 
ผูเ้ขียน "Don Quixote" หรือ “ดอนกิโฆเต ้แห่ง
ลามนัซ่า”  

 ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม สร้างด้วย
ศิลปะยุคเรอเนสซองซ์และบาร็อก และเก็บ
ภาพสุดคลาสสิกกบั Sancho และ Don Quixote 
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ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีนิยมมาถ่ายภาพมากท่ีสุดในเมือง ชม 
 สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1293 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) มาดริด - พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ปูเอต้าเดลซอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหาร ชมกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รง
ยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี  ชม
ด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นา
บิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชนั
ชุดขาว “รีลมาดริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก  เขา้ชม “พระราชวงัหลวง
(Royal Palace) (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการ
เขา้ชมภายในพระราชวงัหลวง ในกรณี มีการ
จดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับ
โปรแกรมไปเขา้พระราชวงัอ่ืนแทน) ซ่ึงตั้งอยู่
บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวง
แห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตลบ์าร็อคโดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กวา่ 2,830 หอ้ง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เขา้สู่ 

 สร้างปี 
1619 แต่น่าเสียดายท่ีมนัประสบกบัความโชค
ร้ายหลายคร้ัง โดนไฟไหม้ในปี 1631, 1670 
และ 1790 และในท่ีสุดก็เสร็จสมบูรณ์ในปี 
1854 เขา้สู่ 

ถ่ายรูป
กบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง อิสระกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)  มาดริด - เซโกเบีย - ซาลามังกา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหาร  เ ดินทางสู่ เ มือง 
(Segovia) (92 ก.ม.)  เ มืองมรดกโลกแห่ง 
แควน้คาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน 
เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยก าแพงท่ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 (บนฐานท่ีมัน่ของ
โรมัน)  และได้รับการบูรณะในระหว่าง
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 

โดยสะพาน
ส่ ง น ้ า แ ห่ ง น้ี ถู ก ส ร้ า ง ข้ึ น ใ น ป ล า ย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมืองเซโกเวยี (Segovia Cathedral)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนู หมูหันสเปน 
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลามงักา” (Salamanca) (170 ก.ม.)  เมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมสใน

แควน้คาสตีลและเลออน  ได้รับข้ึนเป็นมรดก
โลกจากยูเนสโก้ ในปี 1988 ชมสะพานโรมนั
โบราณ (Puente Romano) ท่ียงัหลงเหลือมาจาก
ยุคประวติัศาสตร์ซ่ึงมีอายุนานกว่าร้อยปี  ชม
มหาวทิยาลยัซาลามงักา เป็นอีกหน่ึงในมหาวิทย
ลัยอันเก่าแก่ของยุโรป ถูกสร้างข้ึนโดย พระ
เจา้อลัฟอนโซท่ี 9 แห่งเลออน เขา้สู่พลาซามา
ยอร์ (Plaza Mayor) จตุัรัสเก่าแก่ของเมือง “วหิาร
เก่าซาลามงักา” (Old Cathedral) อาสนวิหารซา
ลามงักาหลงัเก่าเป็นโบสถ์โรมาเนสก์ท่ีสวยสด
งดงามสร้างอุทิศให้กบัซานตามาเรียเดลาเซเด ซ่ึงก่อสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 ใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของวิหารใหม่ซา
ลามงักา (New Cathedral) อาสนวิหารซาลามงักาหลงัใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง ท่ีใช้
เวลาก่อสร้างมานานสองศตวรรษ (ค.ศ.1513-1733)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) ซาลามังกา - กาเซเรส - เมรีด้า  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ทางสู่เมือง  ‘กาเซเลซ’ (204 ก.ม.)  ชมเมือง
โบราณ ก่อตั้ ง ข้ึนค ร้ังแรก เ ม่ือ  25 ปี ก่อน
คริสต์กาลโดยกองทพัชาวโรมนัท่ีขยายอาณา
นิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต ปัจจุบนั
เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักาเซเรส และยงัเป็น
เมืองท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางท่ีสุดในประเทศ
สเปน ชมเขตเมืองเก่าหรือ "ซิวดดัโมนูเมนตลั" 
(Ciudad Monumental) ย ังคงมีก าแพงโบราณ
ล้อมรอบอยู่โดยยงัคงลกัษณะท่ีได้สร้างไวใ้น
ยุคกลางอยา่งสมบูรณ์ ท่ีไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986   ชมหอคอยบูคาโก (Torre del Bujaco) หอคอยมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเมือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเมรีดา้”(Merida)   (75 ก.ม.) ชมเมือง “เมรีดา้” เมืองหลวงแห่งแควน้เอก็ซ์เตรมาดูร่า ในอดีตนั้นเมืองแห่งน้ี

ถูกใช้เพื่อขยายอาณาเขตอาณาจักรโรมัน
ในช่วงก่อนคริสตศตวรรษและย ับย ั้ งการ
รุกรานของชนชาติต่างๆ ชมจตุรัสพลาซาเดเอส
ปันญา ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง บริเวณน้ี
ยงัเป็นท่ีตั้งของป้อมอลักาซาบา ท่ีสร้างข้ึนโดย
ผูป้กครองชาวมวัร์ในปี 835 เพื่อป้องกนัตวัจาก
การการต่อตา้นของชาวพื้นเมือง โดยก าแพงมี
ความสูง 10 เมตร ชมวหิารเทพีไดอาน่า ท่ีสร้าง
อุทิศให้กบัลทัธิเทวจกัรพรรดิของโรมนั สร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 1 ชมสะพานโรมนัเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มโบราณคดีเมรีดา ซ่ึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกใน ค.ศ. 1993  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  เมรีด้า - เซบีญ่า - ชมระบ าฟลาเมงโก้  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซบีญ่า” (193 กม.) เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน วฒันธรรมศิลปะของภาคใตข้องสเปน เมืองหลวง
ของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลูเซีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร  ชมมหาวิหารประจ า เ มื อ ง 

(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่งน้ีเคยเป็น
มัสยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสต์สร้าง
โบสถ์ครอบอีกที จากการสร้างและต่อเติมอีก
หลายส่วน จึงท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และใหญ่เป็น
อันดับสามในบรรดามหาวิหารของคริสต์
ศาสนจกัร รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ี
วาติกนั สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1042 และสร้างเสร็จ
เม่ือ ปี ค.ศ. 1519 ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานเกือบ 
500 ปี ชมพลาซ่าเดอเอสปานา (Plaza de Espana) กลุ่มอาคารคร่ึงวงกลมตั้งเป็นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุม้โคง้ประตูจะ
เห็นวา่มีตราประจ าจงัหวดัของประเทศสเปนเรียงตามตวัอกัษรไวอ้ยูท่ี่น่ี  

ค ่า 
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วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)  เซบีญ่า - เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส - รอนดา - กรานาดา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร เดินทางสู่  (121 กม.) เมืองเก่าแก่อายุกวา่ 
1,000 ปี ท่ีมีความโดดเด่นและแปลกจากเมือง
อ่ืนในสเปนท่ีสร้างบา้นเรือนท่ีแทรกไปหินผา
ใต้ หุบ เข า  ท่ี ขนาบไปกับแม่น ้ า  Trejo ท่ี
กระแสน ้ ากัดเซาะแนวหิน สองข้างทางเป็น
ระยะเวลานาน หลายลา้นปี จนเกิดเป็นโพรงลึก
ยาว ไปตามโค้งน ้ า อาคารบ้านเรือนซ่ึงสร้าง
ตามรูปแบบท่ีเรียกว่า  Andalucian Design ท่ี
นิยมทาบ้านด้วยสีขาวเพื่อช่วยในการระบาย
ความร้อน จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองรอนดา” 
(Ronda) (17 กม.) เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแควน้แอนดารูเซีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงเอลทาโจ และมีแม่น ้ าเอลทาโจไหลผา่น
หุบเขา       

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม “เมืองรอนดา้” เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแควน้แอนดารูเซีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงเอลทาโจ และมีแม่น ้ าเอลทาโจไหลผา่น

หุบเขา ชม ระเบียงชมวิวในสวนสาธารณะ 
Alameda Del Tajo  ซ่ึงตั้งอยูบ่นหุบเขาท่ีมีความ
สูงกว่า  150 เมตร ชมสะพานปูเอนเต้นูโว 
(Puente Nouvo) สะพานยุคศตวรรษท่ี 18 ใช้
เวลาสร้าง กวา่ 42 ปี ซ่ึงเช่ือมระหวา่งยา่นเมือง
เก่าของชาวมัวร์อันเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงั
ของกษตัริยช์าวมวัร์ อีกดา้นหน่ึงของแม่น ้าเป็น
ท่ีอยู่อาศัยของชาวคาธอลิก  // ได้เวลาอัน
สมควร เดินทางสู่ “เมืองกรานาดา้” (Granada) 
(180 กม.) เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมวัร์ ตั้งอยูตี่นเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) บริเวณท่ีแม่น ้าดาร์
โร (Darro) และแม่น ้าเฮนิล (Genil)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  กรานาด้า - พระราชวงัอาลมับรา - มหาวหิารแห่ง กรานาด้า - มูเซีย   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม  “พระราชวงัอาลมับรา” (Alhambra Palace) พระราชวงัน้ีสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษตัริยมุ์สลิมชาว
มวัร์ พระเจ้าโมฮมัเหม็ดท่ี 1 อิบน์ นัสร์แห่ง
ราชวงศน์าสริด ซ่ึงเป็นราชวงศข์องชาวมุสลิม
ราชวงศ์สุดทา้ยในสเปน “อาลมับรา” มาจาก
ค าในภาษาอาหรับวา่ “อลัคมัรอ” แปลวา่ "(ส่ิง
ท่ี มี สีแดง" เ น่ืองจากตัวป้อมปราการนั้ น
ก่อสร้างดว้ยหิน ดิน และอิฐสีแดง ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเก็บภาพ 

 จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองมูร์เซีย” (Murcia) (219 กม.)   
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  มูร์เซีย - มหาวหิารซานต้ามาเรีย - วาเลนเซีย   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “เมืองมูเซีย” เมืองท่ีตั้งริมฝ่ังแม่น ้ า
เซกูรา ในแควน้มูร์เซีย แควน้เล็กๆ ติดกบัเขต
ปกครองตนเองของอันดาลูเซีย  

 มหาวิหารซ่ึงถูกสร้าง
ข้ึน ในปี 1394 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ 
ในความเป็นจริงการตกแต่งภายในของอาสน
วิหารส่วนใหญ่เป็นแบบโกธิกส่วนหน้า
อาคารหลกัท่ีสวยงามคือบาร็อคหอระฆงัเป็น
แบบเรอเนสซองส์และนีโอคลาสสิกและ Junterones Chapel เป็นแบบเรอเนสซองส์ โดยมีซุ้มท่ีสวยงามหันหน้าไปทาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ “เมืองวาเลนเซีย” (Valencia) (230 กม.) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน หน่ึงในเมือง
มรดกโลกของประเทศ 

เขา้สู่ยา่นจตุัรัสกลางเมืองเก่าท่ีถูกรายลอ้ม
ไปด้วยเหล่าอาคารส าคัญๆมากมาย รวมถึง 
ภตัตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ี
ระลึกมากมาย ชมมหาวิหารซานต้ามาเรีย 
(Santa Maria Cathedral) มหาวิหารท่ี สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์ผสมผสานระหว่าง
โรมาเนสก,์ เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และ
บาร็อค  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  วาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - ชมเมือง - มองต์จูอคิ - ถนนลารัมบลา       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ “เมืองบาร์เซโลนา” (Barcelona) (350 กม.) เมืองหลวงของแควน้ คาตาโลเนีย (Catalonia) หรือ คาตาลนั ใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของแหลมไอบีเรีย ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านชมความงามของเมืองบาร์

เซโลนา บนยอดเขา “มองตจู์อิค” (Mont Juic) 
ผ่านชมอนุสาวรีย ์คริสโตเฟอร์โคลมับสั นกั
เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีป 
น าท่าน ชมทิวทัศน์บริเวณยอดเขา “มองต์
จูอิค” (Mont Juic) แวะบันทึกภาพด้านนอก
ของมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลักษณ์แห่ง ส่ิงศัก ด์ิ สิทธ์ิ ท่ีสูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ 
อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี เข้าสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” 
(Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความยาว
เพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)บาร์เซโลน่า - ช้อปป้ิงที่ La RocaVillage Outlet - เดนิทางกลบั    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ La RocaVillage Outlet เชิญท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, 
Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, 
Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, 
Versace, Zegna ฯลฯ 

......... เดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลนา 
16.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR146 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
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วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12) สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ)  
02.20 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 
 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ  2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

06-17 เม.ย.2565 129,900 129,900 129,900 45,000 
09-20 เม.ย.2565 129,900 129,900 129,900 45,000 

30 เม.ย.-11 พ.ค.2565 125,900 125,900 125,900 45,000 
01-12 มิ.ย.2565 125,900 125,900 125,900 45,000 
06-17 ก.ค.2565 129,900 129,900 129,900 45,500 
20-31 ก.ค.2565 129,900 129,900 129,900 45,500 
03-14 ส.ค.2565 129,900 129,900 129,900 45,500 
14-25 ก.ย.2565 119,900 119,900 119,900 45,500 
05-16 ต.ค.2565 125,900 125,900  125,900 45,000 
19-30 ต.ค.2565 125,900 125,900  125,900 45,000 

หากท่านต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

 
 
 
 



 

 
 

12 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มาดริด // บาร์เซโลนา-โดฮา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 

ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พจิารณาหรือไม่กต็าม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่าบริการ RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย 
9. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  
10. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100.-บาท / ท่าน (1,200.-บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000.-บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
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6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง
ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
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ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 

 กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศ
และวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ 1 ชุด (ถา้มี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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