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ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่08 – 16 // 18 – 25 ตลุาคม 2565  

 ( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า( 
วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.25 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบน
เครื่อง 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
 
วันที่2        บาร์เซโลน่า - เข้าชมวิหารซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลคัมป์นู – ถนน
ลารัมบรา       
01.55 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน...โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR161 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้วน าท่านแวะบันทึกภาพกับ “มหา
วิหารซากราด้า แฟมิเลียร์” (Sagrada 
Familia) พร้อมน าท่านเข้าชมด้านใน
(ขอสงวนสิทธิ์ ในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหาร ในกรณี มีการจัดงาน
พิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้ หรือปรับ
โปรแกรมไปเข้ าวิหารโท เลโด้ แทน ( 
สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่าง
สวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 
เ ป็ น ผ ล ง า น ชั้ น ย อ ด ที่ แ ส ด ง ถึ ง
อั จ ฉ ริ ย ภ าพ ขอ ง  อั น โ ต นี  เ ก า ดี้  
สถาปนิกผู้เล่ืองชื่อ มหาวิหารแห่งนี้  

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

บ่าย น า ท่ า นออก เดิ นท า ง แ ว ะ ถ่ า ย รู ป
ด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” 
Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีม



 

เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศใน
ถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความส าเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่ง
มีอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่
ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ   ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มี
สีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
ซื้อสินค้าและเส้ือผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบ
รนด์เนมชั้นน าซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พักที่ :     Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่3        ซาราโกซ่า – วิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ – โทเลโด้ - ปูเอร์ตา เด บิซากรา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” Zaragoza ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน 

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝั่งแม่น้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ อั น
หลากหลายและงดงามแปลกตาของ
ภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโก
ซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีป
ยุโรป น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่ง
เสาศักดิ์สิทธิ์” หรือที่รู้จักในนาม “ซาน
ตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านาน
สมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้
ว่า อัครสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์  
ในระยะเริ่มแรกนั้นการเผยแพร่พระ
ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก 
จนกระทั่ งท่ าน เห็ นพระแม่มารี มา
ปรากฎ เพื่ อชักชวนท่านไปยั งกรุ ง
เยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎ
อยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และ
เชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกัน

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


 

กับเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการ
เจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก น าท่านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานที่ส าหรับการเดินชมเมือง 
โบสถ์ วิหาร ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็น

หนึ่งในประตูเมืองที่มีความส าคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมือง
เก่า  ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆ
ลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรม
แบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์  

 ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :  Eurostars Toledo หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4        โทเลโด้ – ป้อมอัลกาซาร์ – มหาวิหารแห่งโทเลโด้ – คาเซเรส – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มี

ชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บนส่วนที่
สู ง ที่ สุ ด ข อ ง เ มื อ ง นี้ มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะ
สถาบันวิชาทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงคราม
กลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 
1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกล้อมโดย
กองก าลังของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐน า
ท่ านชม  “มหาวิ หาร แห่ ง โท เล โด้ ” 
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่า
คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์
สังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลาก่อสร้าง 270 
ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์
โกธิกที่ถือว่ายิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็น
สุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบ
โกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบ



 

เมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่าง
งดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มีงานศิลปะล้ าค่าชิ้นหนึ่งที่ท าด้วยทองค า เพชร พลอย 
และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ าหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สะสมภาพเขียน
ของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า และ เบลาสเกซ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขต

กว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน น าท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่
ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Barcelo Caceres V Centenario หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5   คาเซเรส – อิโวรา่ – วิหารแหง่กระดูก – อัลโคบาซา – อารามซานต้ามาเรีย – ออบิโดส 
         ซินตร้า  – แหลมโรก้า – กรุงลิสบอน – ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (Evora( ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลก

ของยูเนสโก เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีก าแพงเมืองยุคกลาง และมีส่ิงก่อสร้าง
จ านวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมาย 
แ ล ะ วั ด โ ร มั น ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ที่  1 
นอกจากนี้ยีงมี “วิหารแห่งกระดูกแห่ง
เมืองอีโวร่า” (Chapel of Bones) วิหาร
กระดูกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน น าท่าน
เ ดิ น ท า ง สู่  “ เ มื อ ง อั ล โ ค บ า ซ า ” 
(ALCOBACA) เมืองทางตอนกลางของ
ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจังหวัด อูเอส
เต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน 
น าท่านแวะเก็บภาพกับอารามซานต้า
มาเรียSanta Maria Monastery จาก
ภายนอก ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย 
อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อร าลึกถึงชัยชนะที่
แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปี  



 

ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์  ซิสเตอร์เชี่ยนโกธิค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิ หาร
สไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ อารามซานต้ามาเรียยังได้รับการ
รับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1989  และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกสอีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออบิโดส” (OBIDOS)  เมืองป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่น

กว่าคนในปัจจุบัน ชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้น
โดนอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึดครอง
โดย อฟองโซ่ เฮนริค กษัตริย์องค์แรก
แห่ง โปรตุ เกส มี เวลาให้ท่านเดินชม
บริเวณเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความ
ดั้งเดิมไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวัน
เวลาจะหยุดนิ่งอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อครั้ง
ที่กษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้
ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอา
รากอน เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรส 
เมื่ อ  ค.ศ.  1282 ป้อมปราการและ
ปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองซินตร้า” (SINTRA)เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้
 เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “แหลม
โรก้า” (Cabo da Roca) อันเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปตั้งอยู่ติดกับ
มหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “Certificate” เป็นที่ระลึกส าหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้  น า
ท่านออกเดินทางสู่ “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส น าท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนน 
Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจาก
เขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์  เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอป
อมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS 
VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบน
ถนนช้อปปิ้งแห่งนี้ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่6    ลิสบอน – หอคอย เบเลม็ – มหาวหิารเจอโร นิโม -  บาดาโฆส – เมรีด้า -  กรุงแมดริด     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น าท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) 

เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็น
เมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี  
ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 
25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป เข้า สู่กรุงลิสบอน ชมตัวเมือง
ลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของ
อ นุ ส า ว รี ย์  Cristo Rai (National 
Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านชม 
“อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการ 
ครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บภาพกับหอคอย เบเล็ม 
(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเดินเรือออกไปส ารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั้นชม
ภายนอก “มหาวิหารเจอโร  นิ โม ” 
(Jeronimos Monastery) ที่ สร้ า งขึ้ น
เพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่
เดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี 
ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาดาโฆส” 
เมืองหลวงของแคว้นเอ็กซ์เรามาดูรา 
ทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศ
โปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่
ที่สุดของแคว้น และมีความโดดเด่นใน
ด้านสถาปัตยกรรมที่พวกมัวร์ทิ้งไว้ให้
ค น รุ่ น ห ลั ง  ภ า พ ข อ ง เ มื อ ง ที่ มี
ปราสาทอัลกาซาบา บนเนินเขาโอรินา
เซ เหนือแม่น้ ากัวเดียน่า เป็นฉากที่แสดง
ให้ เห็นถึงความเป็นอาหรับได้อย่าง
ชัดเจน น าท่านผ่านชม “เมืองเมรีด้า” 



 

เมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา  ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจักรวรรดิ
โรมันโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในเมืองเมรีดา และมีอายุในระดับ 2,000 ปี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงแมดริด” (MADRID( เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบี

เรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่
ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 
1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลก 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่7  แมดริด – เซโกเบีย – สะพานส่งน้ าโรมัน – มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย – แมด

ริด   พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์ – สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล -  
ชมระบ าฟลามิงโก้     

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” Segovia  เป็นเมืองทีอ่ยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของแมด
ริด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองที่มีประวัติ
ความเป็นมา เก่ า แก่  น าทุกท่ านชม 
“สะพานส่งน้ าโรมัน” Acueducto de 
Segovia ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 
โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่
ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดย
ชาวโรมันที่ส าคัญที่สุดของสเปน และยัง
มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ า
ประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 
ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ านี้ เริ่ม
ตั้งแต่นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน้ าเข้ามาในเมือง รางส่งน้ าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซโก
เบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลักษณะเป็นซอกซอยเล็กๆ บาง
ซอยถนนปูด้วยหินก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุคโบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์ มี
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ยิว คริสต์ น าท่านชม(ภายนอก( มหาวิหารซานตา
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มาเรียแห่งเซโกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคแห่งสุดท้าย
ที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงแมดริด” (MADRID( น าท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง(Royal Palace) (ขอ

สงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้าชม
ไ ม่ ไ ด้  ห รื อ ป รั บ โ ป ร แ ก ร ม ไ ป เ ข้ า
พระราชวังอื่นแทน( ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา
ริมฝั่ ง แม่น้ าแมนซานาเรส มีความ
สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวัง
อื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ง
นี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้ง
หลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน 
ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2 ,830 
ห้อง และ ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ “พลาซ่า มา
ยอร์” (Plaza Mayor( ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจ 
กลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์( ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟ
ใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสาส าคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย 
และห้างสรรพสินค้า น าท่านเข้าสู ่“ย่าน
ปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ 
จั ตุ รั ส ใจกลาง เมื อ ง เดิ นชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบสเปน
และสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดร
นา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง น า
ท่ านชมด้ านหน้ า  “สนามฟุตบอล
ซาน เตี ย โ ก้ เ บ อ ร์ น าบิ ล ” Estadio 
Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก  มี
นักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, 
เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริดไว้
เป็นท่ีระลึก  



 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบ าฟลามิงโก้” Flamingo Dance การ
แสดงประจ าชาติของประเทศสเปน มีต้นก าเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการ
พัฒนาน ามาเป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นร า 

 
พักที่ :   Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่8        แมดริด – ช้อปปิ้ง Outlet Las Rozas Village – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านสมาชิกออกเดินทางสู่  Las 
Rozas Village ให้ท่านได้มีเวลาเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา
พิ เ ศ ษ  เ ช่ น  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  
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบิน 

16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR150 
23.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 

 
วนัที่9        โดฮา - กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,
การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ*** 

 

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


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริด-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-

หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 

ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท( 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร( 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า

ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

อตัราคา่บรกิาร  
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
     พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

     (เสริมเตียง( 

       พักเดี่ยว 

    08 - 16 ต.ค. 2565 69,900 69,900 69,900       14,000 
    18 – 25 ต.ค. 2565 69,900 69,900 69,900       14,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ ** 



 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 55,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุป๊ได้
อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักคา่ธรรมเนยีมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอน
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า
ให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้
ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวซีา่ทีท่า่นยื่นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่
ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียม



 

ที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายัง
ไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่า
มัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 
100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่

ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน( 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ีฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีชื่อผู้เดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อม
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 



 

 *** กรณนีกัเรียนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 หนังสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตัวจริง( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมเีลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก( แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 
หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท าการ( โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้( *** 
 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง

สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี( 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย( / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถา้

มี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***  
***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินจิของสถานทูต อย่างกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรยีมเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที่มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปทอ่งเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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