
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกรนด์สเปน 11 วนั * 7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน) 
Tour Premium พกัโรงแรม 4 – 5 ดาว อาหารพ้ืนเมือง * ซีฟู๊ดรสเลศิ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ 

มาดริด * พระราชวังหลวง * ปูเอลตา เดลซอล * เซโกเบีย * อาวีลา * ซาลามังกา * กาเซเรส * เมรีด้า 
เซบีญ่า * ระบ าฟลาเมงโก้ * เซบีญ่า * ล่องเรือแม่น ้ากวัดัลกบิีร์ * เซทเทนลิ เด ลาส โบเดกาส  รอนดา  กรานา

ดา * พระราชวังอาลมับรา * บาร์เซโลน่า * ช้อปป้ิงที่ LA ROCAVILLAGE OUTLET 
 



 
 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เคาทเ์ตอร์  สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR833 
23.20 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) มาดริด – โทเลโด (มรดกโลก) – อลักาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)  
01.15 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเท่ียวบินท่ี QR147 
07.50 ถึงสนามบินมาดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่เมือง “โทเลโด”้ Toledo (80 กม.) ตั้งอยู่ในแควน้

คาสตีล-ลามนัชา ไดป้ระกาศใหเ้มืองโทเลโด้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 ชม ประตูเมือง 
“ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ี
มีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโตเลโด ้ตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของย่านเมืองเก่า  ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
10 พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกา
ซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ชมดา้นนอก “มหาวิหารแห่ง
โทเลโด”้ สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่า 
ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน ใชเ้วลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์   

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “อลักาลา เด เอนาเรส” (Alcalá de 

Henares) (108 กม.) เมืองท่ีไดรั้บการประกาศให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1989  และยงัเป็นบา้นเกิด
ของ Miguel de Cervantes ผูเ้ขียน "Don Quixote" 
หรือ “ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันซ่า”  ชมย่านเมือง
เก่า Calle Mayor ซ่ึ งเต็มไปด้วยอาคารในยุค
กลางตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5-15 ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม สร้างดว้ยศิลปะยุคเรอเนสซองซ์และบา
ร็อก และเก็บภาพสุดคลาสสิกกับ Sancho และ 
Don Quixote ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีนิยมมาถ่ายภาพมากท่ีสุดในเมือง ชม มหาวิทยาลยั Alcalá University หน่ึงในมหาวิทยาลยั
ท่ีเก่าแก่ของสเปน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1293 



 
 

 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  (1) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) มาดริด – พระราชวงัหลวง –  พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารชมกรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ได้
ทรงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี ชม
ดา้นหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอร์นาบิล” 
Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว 
“รีลมาดริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก  เข้าชม “พระราชวงัหลวง(Royal 
Palace) (ขอสงวนสิท ธ์ิในการงดการเข้าชม
ภายในพระราชวงัหลวง ในกรณี มีการจดังานพิธี
ต่างๆ ซ่ึงอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับโปรแกรมไป
เขา้พระราชวงัอ่ืนแทน) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง
แม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างใน
ปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ย
หอ้งต่างๆ กวา่ 2,830 หอ้ง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เข้าสู่  พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จตุรัสท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในสเปนและมีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานยอ้นหลงัไปหลายร้อยปี สร้างปี 1619 แต่
น่าเสียดายท่ีมันประสบกับความโชคร้ายหลาย
คร้ัง โดนไฟไหมใ้นปี 1631, 1670 และ 1790 และ
ในท่ีสุดก็เสร็จสมบูรณ์ในปี 1854 เข้าสู่ “ย่านปู
เอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจ
ก ล า ง เ มื อ ง เดิ น ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมแบบสเปน ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มี
กบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง อิสระกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 



 
 

 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  (2) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) มาดริด – เซโกเบยี – อาวลีา – ซาลามังกา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “เซโกเบีย” (Segovia) 
(92 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตีล และ
เลออน ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าลอ้มรอบ
ด้วยก าแพงท่ีสร้างขึ้นตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 
(บนฐานท่ีมัน่ของโรมนั) และไดรั้บการบูรณะใน
ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ชมสะพานส่งน ้ า
โบ ร าณ  (Roman Aqueduct of Segovia) โด ย
สะพ าน ส่ งน ้ าแ ห่ ง น้ี ถู กส ร้างขึ้ น ในปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 1 น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหาร
แห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนั้นเดินทางสู่เมืองอาวิลา (Ávila) (64 ก.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนู หมูหันสเปน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชมเมือง อาวิลา เมืองโบราณ

อนัเก่าแก่ ซ่ึงตั้ งอยู่ในแควน้คาสตีลและเลออน 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบเจ็ดแควน้ปกครองตนเองของ
ประเทศสเปน ชมก าแพงเมืองยุคกลางของเมือง
อาวิลา สร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษท่ี 11 เพื่อป้องกนั
ดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) ชมพลาซ่า 
เดอ ซานตา เทเรซา (La Plaza de Santa Teresa)
โดยท่ีน่ีจะเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันสีขาวบริสุทธ์ิของ
แม่ชีเทเรซ่า ซ่ึงถือว่าเป็นผูอุ้ทิศตนและมีบทบาท
ส าคญัในการปฏิรูปศาสนาในเมืองน้ี // จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาลามงักา (109 ก.ม.)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั : Parador de Salamanca Hotel (3) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
 



 
 

 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารชมเมือง ‘ซาลามงักา’ เมืองโบราณท่ี
ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมสในแควน้คา
สตีลและเลออน ได้รับขึ้ นเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก้ ในปี 1988 ชมสะพานโรมันโบราณ 
(Puente Romano) ท่ี ย ังห ล ง เห ลื อม าจ าก ยุ ค
ประวัติศาสตร์ซ่ึ งมีอายุนานกว่าร้อย ปี   ชม
มหาวิทยาลยัซาลามงักา เป็นอีกหน่ึงในมหาวิทย
ลัยอันเก่าแก่ของยุโรป ถูกสร้างขึ้ นโดย พระ
เจ้าอัลฟอนโซท่ี 9 แห่งเลออน เข้าสู่พลาซามา
ยอร์ (Plaza Mayor) จตุัรัสเก่าแก่ของเมือง ‘วิหาร
เก่าซาลามงักา’ (Old Cathedral) อาสนวิหารซาลามงักาหลงัเก่าเป็นโบสถโ์รมาเนสก์ท่ีสวยสดงดงามสร้างอุทิศให้กบัซาน
ตามาเรียเดลาเซเด ซ่ึงก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 12 ใกลก้ันยงัเป็นท่ีตั้งของวิหารใหม่ซาลามงักา (New Cathedral) 
อาสนวิหารซาลามงักาหลงัใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง ท่ีใช้เวลาก่อสร้างมานานสอง
ศตวรรษ (ค.ศ. 1513-1733)  ทางสู่เมือง ‘กาเซเลซ’ (204 ก.ม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมือง ‘กาเซเลซ’ เมืองโบราณ ก่อตั้งขึ้นคร้ัง

แรกเม่ือ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาว
โรมัน ท่ีขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคา
ตาเนียในอดีต ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
กาเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวาง
ท่ีสุดในประเทศสเปน ชมเขตเมืองเก่าหรือ "ซิว
ดัดโมนูเมนตัล" (Ciudad Monumental) ยงัคงมี
ก าแพงโบราณลอ้มรอบอยู่โดยยงัคงลกัษณะท่ีได้
สร้างไว้ในยุคกลางอย่างสมบูรณ์  ท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986   ชม
หอคอยบูคาโก (Torre del Bujaco) หอคอยมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเมือง // จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เมรีดา้” (75 ก.ม.) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 
 

 
 

ที่พกั : VELADA MERIDA HOTEL (4) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) เมรีด้า – เซบีญ่า – ล่องเรือ แม่น ้ากวัดัลกบิีร์ – ชมระบ าฟลาเมงโก้  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารชมเมือง “เมรีด้า” เมืองหลวงแห่ง
แควน้เอ็กซ์เตรมาดูร่า ในอดีตนั้นเมืองแห่งน้ีถูก
ใช้เพื่อขยายอาณาเขตอาณาจกัรโรมนัในช่วงก่อ
นคริสตศตวรรษและยบัย ั้งการรุกรานของชน
ชาติต่างๆ ชมจตุรัสพลาซาเดเอสปันญา ท่ีสร้าง
มาตั้งแต่สมยัยุคกลาง บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของ
ป้อมอัลกาซาบา ท่ีสร้างขึ้นโดยผูป้กครองชาว
มวัร์ในปี 835 เพื่อป้องกนัตวัจากการการต่อตา้น
ของชาวพื้นเมือง โดยก าแพงมีความสูง 10 เมตร 
ชมวิหารเทพีไดอาน่า ท่ีสร้างอุทิศให้กบัลทัธิเทว
จกัรพรรดิของโรมนั สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 1 ชมสะพานโรมันเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มโบราณคดีเมรีดา ซ่ึงได้รับการ
ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน ค.ศ. 1993   จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซบีญ่า (193 กม.) เมือง
ศูนยก์ลางทางการเงิน วฒันธรรมศิลปะของภาคใตข้องสเปน เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลูเซีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านล่องเรือ แม่น ้ ากวัดลักิบีร์ (Guadalquivir) เป็นแม่น ้ าโบราณขนาดใหญ่ท่ีไหลผ่านแควน้อนัดาลูเซีย

และมีความยาวกว่า 700 กม. และเช่ือมต่อเมืองหลวงอนั
ดาลู เซี ย  เมื อง เซ บี ยา กับมห าสมุ ท รแอตแลน ติก 
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของภาพพาโนรามาท่ี
สวยงามท่ีสุดของเซบียา รวมถึงศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก เรือล่องไปตามสายน ้ าตามทางน ้ าของกะลาสี
โบราณผ่านสถานท่ีส าคัญ  เช่น Plaza de Toros de la 
Maestranza สะพานเก่าแก่ Barrio de Triana ในต านาน 
หอคอยของปลาซา เด เอสปาญา และอาคารต่างๆ 
มากมายสัมผสัทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสุดของเมืองในขณะท่ีเพลิดเพลินกบัการล่องเรือไปตามแม่น ้ากวัดลักิบีร์ 



 
 

 
 

ตามเส้นทางท่ีคริสโคเฟอร์ โคลมับสั เร่ิมตน้เดินทางส ารวจโลก จากนั้นกลบัเขา้สู่ฝ่ังน าท่าน ชมมหาวิหารประจ าเมือง 
(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่งน้ี เคยเป็น
มสัยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสต์สร้างโบสถ์
ครอบอีกที จากการสร้างและต่อเติมอีกหลาย
ส่วน จึงท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิค
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และใหญ่เป็นอนัดับสามใน
บรรดามหาวิหารของคริสต์ศาสนจกัร รองจาก
มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีวาติกนั สร้างเม่ือปี ค.ศ. 
1042 และสร้างเสร็จเม่ือ ปี ค.ศ. 1519 ซ่ึงใช้เวลา
สร้างนานเกือบ 500 ปี ชมพลาซ่าเดอเอสปานา 
(Plaza de Espana) กลุ่มอาคารคร่ึงวงกลมตั้งเป็นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุ้มโคง้ประตูจะเห็นว่ามีตราประจ าจงัหวดั
ของประเทศสเปนเรียงตามตวัอกัษรไวอ้ยูท่ี่น่ี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารชมระบ าฟลาเมงโก (Flamenco) การแสดงประจ าชาติอนัเป็น
วฒันธรรมท่ีโด่งดงัของทางตอนใตใ้นเมืองซาบียา ระบ าน้ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 แลว้จนเม่ือปี ค.ศ.2010 
องคก์ารยเูนสโก ก็ไดป้ระกาศใหร้ะบ าฟลาเมงโก เป็นหน่ึงในมรดกวฒันธรรมวฒันธรรมบอกเล่าและมรดก
วฒันธรรม ดว้ยจงัหวะเพลงท่ีสนุกสนานเร้าใจ การแต่งกายมีสีสันสวยงาม   

พกั : AC HOTEL, SEVILLA (5) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เซบญ่ีา – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา 
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง เซทเทนิล เด ลาส 
โบเดกาส “Setenil de las Bodagas” (121 กม.) 
เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ท่ีมีความโดดเด่น
และแปลกจากเมืองอ่ืนในสเปนท่ีสร้างบา้นเรือน
ท่ีแทรกไปหินผาใตหุ้บเขา ท่ีขนาบไปกบัแม่น ้ า 
Trejo ท่ีกระแสน ้ ากดัเซาะแนวหิน สองขา้งทาง
เป็นระยะเวลานาน หลายลา้นปี จนเกิดเป็นโพรง
ลึกยาว ไปตามโคง้น ้ า อาคารบา้นเรือนซ่ึงสร้าง
ตามรูปแบบท่ีเรียกวา่ Andalucian Design ท่ีนิยม



 
 

 
 

ทาบา้นดว้ยสีขาวเพื่อช่วยในการระบายความร้อน จากนั้นเดินทางสู่เมืองรอนดา “Ronda” (17 กม.) เมืองเก่าแก่ขนาด
เลก็แห่งแควน้แอนดารูเซีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงเอลทาโจ และมีแม่น ้าเอลทาโจไหลผา่นหุบเขา       

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมืองรอนดา้ เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแควน้

แอนดารูเซีย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเอลทาโจ และมี
แม่น า้เอลทาโจไหลผ่านหุบเขา โดยมีสะพาน ปู

เอนเต้นูโว (Puente Nuevo) ชม ระเบียงชมวิวใน
สวนสาธารณะ Alameda Del Tajo  ซ่ึงตั้ งอยู่บน
หุบเขาท่ีมีความสูงกว่า 150 เมตร ชมสะพานปู
เอนเตนู้โว (Puente Nouvo) สะพานยุคศตวรรษท่ี 
18 ใช้เวลาสร้าง กว่า 42 ปี ซ่ึงเช่ือมระหว่างย่าน
เมืองเก่าของชาวมวัร์อนัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัของกษตัริยช์าวมวัร์ อีกดา้นหน่ึงของแม่น ้ าเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวคาธอ
ลิก  // เดินทางสู่เมืองกรานาดา้ “Granada” (180 กม.) เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมวัร์ ตั้งอยู่ตีนเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา 
(Sierra Nevada Mountains) บริเวณท่ีแม่น ้าดาร์โร (Darro) และแม่น ้าเฮนิล (Genil)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกั: NH CORRECTION HOTEL, GRANADA (6) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) กรานาดา – พระราชวงัอาลมับรา – มหาวหิารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาห าร เข้าชม  ‘พระราชวังอาลัมบรา ’ 
(Alhambra Palace) พระราชวงัน้ีสร้างขึ้นระหว่าง
ปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษัตริย์มุสลิมชาวมัวร์ 
พระเจ้าโมฮัมเหม็ดท่ี 1 อิบน์ นัสร์แห่งราชวงศ์
นาสริด ซ่ึงเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิมราชวงศ์
สุดท้ายในสเปน "อาลมับรา" มาจากค าในภาษา
อาหรับว่า "อัลคัมรอ" แปลว่า "(ส่ิงท่ีมีสีแดง" 
เน่ืองจากตวัป้อมปราการนั้นก่อสร้างดว้ยหิน ดิน 
และอิฐสีแดง ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1984    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 
 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านเก็บภาพ ‘มหาวิหารแห่ง กรานาดา้ (Cathedral of Granada) วิหารน้ีสร้างขึ้นตามพระบญัชาของพระ
นางเจา้อิซาเบลลาหลงัการต่อสู้ทางการทหาร Conquest of Granada ท่ีท าให้ส้ินสุดการปกครองของมุสลิมท่ีด าเนินมา
ยาวนานถึง 800 ปี  // 

........ เดินทางสู่สนามบินกรานาดา้ 
18.35 เกินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา โดยสายการบิน Vueling Airlines เท่ียวบินท่ีบิน... 
20.05 ถึงสนามบินบาร์เซโลนา  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร เดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั 

พกั: Meliá Barcelona Sarrià (7) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 5 ดาว 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์   
     ช้อปป้ิงย่าน ถนนลาลมับา   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา บน
ยอดเขา “มองต์จู อิค” Mont Juic ชมทิวทัศน์
บริเวณยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic จากนั้ น
เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดง
ถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนา   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย หลังอาหารน าท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้า คาซา มิลา (Casa 

Mila) อาคารอพาร์ทเม้นท์ซ่ึงเป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของ 
Gaudi สถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างเกาดิกบั
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจส าหรับผลงานทั้งหมด
ของเขาซ่ึงตั้งอยู่ในใจกลางบาร์เซโลนา สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 
1912 เป็นอพาร์ทเมน้ทห์ลงัสุดทา้ยท่ีออกแบบโดยเกาดี  



 
 

 
 

จากนั้นเขา้สู่ จสัตุรัสคาตาลุนญ่า (Plaça Catalunya) จตุัรัสท่ีมีชีวิตชีวาแห่งน้ีเป็นหัวใจของบาร์เซโลนา จตุัรัสแห่งน้ีเปิด
โดยกษตัริยอ์ลัฟองโซท่ี 13 ในปี 1927 พื้นท่ีน้ีเคย
เป็นท่ีดินเปล่าท่ีตั้งอยู่หน้าประตูเมืองท่ีมีก าแพง
ล้ อ ม ร อ บ  ปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ล ะ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และรายลอ้มไปดว้ย
ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง
บนสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” 
La Rambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั
ถนนสายเล็กๆท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษกุง้มงักร LOBSTER เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว 
พกั: Meliá Barcelona Sarrià (8) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 5 ดาว 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) บาร์เซโลน่า – ช้อปป้ิงที่ La RocaVillage Outlet – เดินทางกลบั    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

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 

......... เดินทางสู่สนามบิน 
16.20 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR146 
23.40 เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ)  
01.10  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR838 
12.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************* // ******************* 
 



 
 

 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าทิปพนักงานขับรถ * รวมค่าวซ่ีา 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ   
2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว/ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

10 – 20 ก.พ.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
16 – 26 มี.ค.66 119,900 119,900 119,900 25,900 

31 มี.ค. – 10 เม.ย.66 129,900 129,900 129,900 25,900 
07 – 17 เม.ย.66 148,900 148,900 148,900 25,900 
11 – 21 เม.ย.66 148,900 148,900 148,900 25,900 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 138,900 138,900 138,900 25,900 

18 – 28 พ.ค.66  138,900 138,900 138,900 25,900 
01 – 11 มิ.ย.66 148,900 148,900 148,900 25,900 

29 มิ.ย. – 09 ก.ค.66 148,900 148,900 148,900 25,900 
27 ก.ค. – 06 ส.ค.66 148,900 148,900 148,900 25,900 

11 – 21 ส.ค.66 148,900 148,900 148,900 25,900 
21 ก.ย. – 01 ต.ค.66  138,900 138,900 138,900 25,900 
06 – 16 ต.ค.66 138,900 138,900 138,900 25,900 

19 – 29 ต.ค.66 138,900 138,900 138,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
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3. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พจิารณาหรือไม่กต็าม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ

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

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 
 

 
 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

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

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วน



 
 

 
 

น้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะ
ส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
• 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 ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• 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 (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท 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 ***   
• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 
• ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


