
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

แกรนด์สเปน 11 วัน * 7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน) 
Tour Premium พักโรงแรม 4 – 5 ดาว อาหารพื้นเมือง * ซีฟู๊ดรสเลิศ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ 

มาดรดิ * พระราชวงัหลวง * ปูเอลตา เดลซอล * เซโกเบีย * อาวีลา * ซาลามังกา * กาเซเรส * เม
รดี้า 

เซบีญา่ * ระบ าฟลาเมงโก้ * เซบีญา่ * ล่องเรือแม่น ้ากัวดัลกบิีร์ * เซทเทนลิ เด ลาส โบเดกาส  รอน
ดา  กรานาดา * พระราชวังอาลัมบรา * บาร์เซโลน่า * ช้อปปิ้งที่ LA ROCAVILLAGE OUTLET 

 

วันแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เคาท์เตอร์  สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบินที่ QR833 
23.20 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

วันที่สองของการเดินทาง (2) มาดรดิ – โทเลโด (มรดกโลก) – อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)  
01.15 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเท่ียวบินท่ี QR147 

07.50 ถึงสนามบินมาดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมือง “โทเลโด้” Toledo (80 กม.) ต้ังอยู่ในแคว้น
คาสตีล-ลามันชา ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 ชม ประตูเมือง 
“ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองท่ี
มีความส าคัญท่ีสุดของเมืองโตเลโด้ ต้ังอยู่ทางทิศ
เหนือของย่านเมืองเก่า  ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
10 พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกา
ซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ชมด้านนอก “มหาวิหารแห่ง
โทเลโด้” สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อันทรงคุณค่า ซึ่ง
ใช้เป็นท่ีประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์   



 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “อัลกาลา เด เอนาเรส” (Alcalá 

de Henares) (108 ก ม .) เมื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1989  และยัง
เป็นบ้านเกิดของ Miguel de Cervantes ผู้เขียน 
"Don Quixote" หรือ “ดอนกิโฆเต้ แห่งลามัน
ซ่า”  ชมย่านเมืองเก่า Calle Mayor ซึ่งเต็มไป
ด้วยอาคารในยุคกลางต้ังแต่ศตวรรษท่ี 5-15 ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม สร้างด้วยศิลปะยุคเรอ
เนสซองซ์และบาร็อก และเก็บภาพสุดคลาสสิกกับ 
Sancho และ Don Quixote ซึ่งเป็นรูปปั้นท่ีนิยมมาถ่ายภาพมากท่ีสุดในเมือง ชม มหาวิทยาลัย Alcalá University หนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ของสเปน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1293 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  (1) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง (3) มาดรดิ – พระราชวังหลวง –  พลาซ่า มายอร์ – ปูเอตา้เดลซอล  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารชมกรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน กษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้
ทรงย้ายท่ีประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ท่ีนี่  ชม
ด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” 
Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุด
ขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง

ระดับโลก  เข้าชม “พระราชวังหลวง(Royal 
Palace) (ขอสงวน สิทธิ์ ในการงดการเข้าชม
ภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัดงานพิธี
ต่างๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้ หรือปรับโปรแกรมไปเข้า
พระราชวังอื่นแทน) ซึ่งต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง



 
 

 
 

แม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี 
ค.ศ. 1738 ด้วยหินท้ังหลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เข้าสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จตุรัสท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในสเปนและมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานย้อนหลังไปหลายร้อยปี สร้างปี 1619 แต่
น่าเสียดายท่ีมันประสบกับความโชคร้ายหลายครั้ง 
โดนไฟไหม้ในปี 1631, 1670 และ 1790 และใน
ท่ีสุดก็เสร็จสมบูรณ์ในปี 1854 เข้าสู่ “ย่านปูเอต้า
เดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมืองเดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ
สเปน ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอัน
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระกับการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ : OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE  (2) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) มาดริด – เซโกเบีย – อาวีลา – ซาลามังกา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซโกเบีย” (Segovia) 
(92 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และ
เลออน ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าล้อมรอบ
ด้วยก าแพงท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 (บน
ฐาน ท่ีมั่นของโรมัน ) และได้รับการบูรณะใน
ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ชมสะพานส่งน ้ า
โบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดย
สะ พ าน ส่ งน ้ า แ ห่ ง นี้ ถู ก ส ร้ า งขึ้ น ใน ป ล าย
คริสต์ศตวรรษท่ี 1 น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหาร



 
 

 
 

แห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนั้นเดินทางสู่เมืองอาวิลา (Ávila) (64 ก.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู หมูหันสเปน 
บ่าย หลังอาหารน าท่านชมเมือง อาวิลา เมืองโบราณ

อันเก่าแก่ ซึ่งต้ังอยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน ซึ่ง
เป็นหนึ่ งในสิบเจ็ดแคว้นปกครองตนเองของ
ประเทศสเปน ชมก าแพงเมืองยุคกลางของเมืองอา
วิลา สร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษท่ี 11 เพื่อป้องกัน
ดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) ชมพลาซ่า 
เด อ  ซ าน ต า  เท เร ซ า  (La Plaza de Santa 
Teresa)โดยท่ีนี่จะเป็นที่ต้ังของรูปป้ันสีขาวบริสุทธิ์
ของแม่ ชีเทเรซ่า ซึ่งถือว่าเป็น ผู้อุ ทิศตนและมี
บทบาทส าคัญในการปฏิรูปศาสนาในเมืองนี้  // 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาลามังกา (109 ก.ม.)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก : Parador de Salamanca Hotel (3) หรือที่พักระดับใกล้เคียง  

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรดี้า  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารชมเมือง ‘ซาลามังกา’ เมืองโบราณท่ี
ต้ังอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น ้าตอร์เมสในแคว้นคาสตีล
และเลออน ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ใน
ปี  1988  ชมสะพ าน โรมั น โบราณ  (Puente 
Romano) ท่ียังหลงเหลือมาจากยุคประวัติศาสตร์
ซึ่งมีอายุนานกว่าร้อยปี  ชมมหาวิทยาลัยซาลามัง
กา เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยลัยอันเก่าแก่ของยุโรป 
ถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอัลฟอนโซท่ี 9 แห่งเลออน 
เข้าสู่พลาซามายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสเก่าแก่



 
 

 
 

ของเมือง ‘วิหารเก่าซาลามังกา’ (Old Cathedral) อาสนวิหารซาลามังกาหลังเก่าเป็นโบสถ์โรมาเนสก์ท่ีสวยสดงดงามสร้าง
อุทิศให้กับซานตามาเรียเดลาเซเด ซึ่งก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 12 ใกล้กันยังเป็นท่ีต้ังของวิหารใหม่ซาลามังกา (New 
Cathedral) อาสนวิหารซาลามังกาหลังใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมือง ท่ีใช้เวลาก่อสร้างมานาน
สองศตวรรษ (ค.ศ. 1513-1733)  ทางสู่เมือง ‘กาเซเลซ’ (204 ก.ม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมือง ‘กาเซเลซ’ เมืองโบราณ ก่อต้ังขึ้นครั้ง

แรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมัน
ท่ีขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียใน
อดีต ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกาเซเรส 
และยังเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางท่ีสุดใน
ประเทศสเปน ชมเขตเมืองเก่าหรือ "ซิวดัดโมนู
เมนตัล" (Ciudad Monumental) ยังคงมีก าแพง
โบราณล้อมรอบอยู่โดยยังคงลักษณะท่ีได้สร้างไว้
ในยุคกลางอย่างสมบูรณ์ ท่ีได้รับการประกาศเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986   ชมหอคอยบูคาโก 
(Torre del Bujaco) หอคอยมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเมือง // จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เมรีด้า” (75 ก.ม.) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก : VELADA MERIDA HOTEL (4) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของการเดินทาง (6) เมรีดา้ – เซบีญา่ – ล่องเรือ แม่น ้ากัวดลักิบีร์ – ชมระบ าฟลาเมงโก้  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารชมเมือง “เมรีด้า” เมืองหลวงแห่ง
แคว้นเอ็กซ์เตรมาดูร่า ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้ถูกใช้
เพื่อขยายอาณาเขตอาณาจักรโรมันในช่วงก่อน
คริสตศตวรรษและยับยั้งการรุกรานของชนชาติ
ต่างๆ ชมจตุรัสพลาซาเดเอสปันญา ท่ีสร้างมา
ต้ังแต่สมัยยุคกลาง บริเวณนี้ยังเป็น ท่ี ต้ังของ
ป้อมอัลกาซาบา ท่ีสร้างขึ้นโดยผู้ปกครองชาวมัวร์



 
 

 
 

ในปี 835 เพื่อป้องกันตัวจากการการต่อต้านของชาวพื้นเมือง โดยก าแพงมีความสูง 10 เมตร ชมวิหารเทพีไดอาน่า ท่ีสร้าง
อุทิศให้กับลัทธิเทวจักรพรรดิของโรมัน สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 1 ชมสะพานโรมันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณคดีเมรีดา ซึ่ง
ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน ค.ศ. 1993  จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซบีญ่า (193 กม.) 
เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร น าท่านล่องเรือ แม่น ้ากัวดัลกิบีร์ (Guadalquivir) เป็นแม่น ้าโบราณขนาดใหญ่ท่ีไหลผ่านแคว้นอันดาลูเซียและ

มีความยาวกว่า 700 กม. และเช่ือมต่อเมืองหลวง
อั น ด า ลู เซี ย  เมื อ ง เซ บี ย า  กั บ ม ห าสมุ ท ร
แอตแลนติก เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงาม
ของภาพพาโนรามาท่ีสวยงามท่ีสุดของเซบียา 
รวมถึงศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เรือ
ล่องไปตามสายน ้าตามทางน ้าของกะลาสีโบราณ
ผ่านสถานท่ีส าคัญ เช่น Plaza de Toros de la 
Maestranza สะพานเก่าแก่ Barrio de Triana 
ในต านาน หอคอยของปลาซา เด เอสปาญา และ
อาคารต่างๆ มากมายสัมผัสทิวทัศน์ท่ีดีท่ีสุดของเมืองในขณะท่ีเพลิดเพลินกับการล่องเรือไปตามแม่น ้ากัวดัลกิบีร์ 
ตามเส้นทางท่ีคริสโคเฟอร์ โคลัมบัส เริ่มต้นเดินทางส ารวจโลก จากนั้นกลับเข้าสู่ฝ่ังน าท่าน ชมมหาวิหารประจ าเมือง 
(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่งนี้เคยเป็น
มัสยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสต์สร้างโบสถ์
ครอบอีกที จากการสร้างและต่อเติมอีกหลายส่วน 
จึงท าให้ท่ีนี่กลายเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับสามในบรรดามหา
วิหารของคริสต์ศาสนจักร รองจากมหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์ท่ีวาติกัน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1042 และสร้าง
เสร็จเมื่อ ปี ค.ศ. 1519 ซึ่งใช้เวลาสร้างนานเกือบ 
500  ปี  ชมพลาซ่ า เดอ เอสปานา (Plaza de 



 
 

 
 

Espana) กลุ่มอาคารครึ่งวงกลมต้ังเป็นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุ้มโค้งประตูจะเห็นว่ามีตราประจ าจังหวัดของประเทศ
สเปนเรียงตามตัวอักษรไว้อยู่ท่ีนี่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมระบ าฟลาเมงโก (Flamenco) การแสดงประจ าชาติอันเป็น
วัฒนธรรมที่โด่งดังของทางตอนใต้ในเมืองซาบียา ระบ านี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แล้วจนเมื่อปี ค.ศ.2010 
องค์การยูเนสโก ก็ได้ประกาศให้ระบ าฟลาเมงโก เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมวัฒนธรรมบอกเล่าและมรดก
วัฒนธรรม ด้วยจังหวะเพลงที่สนุกสนานเร้าใจ การแต่งกายมีสีสันสวยงาม   

พัก : AC HOTEL, SEVILLA (5) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เซบญี่า – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา 
 เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เซทเทนิล เด ลาส 
โบเดกาส “Setenil de las Bodagas” (121 
กม.) เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ท่ีมีความโดด
เด่นและแปลกจากเมืองอื่น ในสเปน ท่ีสร้าง
บ้านเรือนท่ีแทรกไปหินผาใต้หุบเขา ท่ีขนาบไป
กับแม่น ้า Trejo ท่ีกระแสน ้ากัดเซาะแนวหิน สอง
ข้างทางเป็นระยะเวลานาน หลายล้านปี จนเกิด
เป็นโพรงลึกยาว ไปตามโค้งน ้า อาคารบ้านเรือน
ซึ่ งสร้างตามรูปแบบ ท่ี เรียกว่า  Andalucian 

Design ท่ีนิยมทาบ้านด้วยสีขาวเพื่อช่วยในการระบายความร้อน จากนั้นเดินทางสู่เมืองรอนดา “Ronda” (17 กม.) 
เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแคว้นแอนดารูเซีย ต้ังอยู่บนที่ราบสูงเอลทาโจ และมีแม่น ้าเอลทาโจไหลผ่านหุบเขา       

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมืองรอนด้า เมืองเก่าแก่ขนาดเล็กแห่งแคว้น

แอนดารูเซีย ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงเอลทาโจ และมี
แม่น ้าเอลทาโจไหลผ่านหุบเขา โดยมีสะพาน ปู
เอนเต้นูโว (Puente Nuevo) ชม ระเบียงชมวิวใน
สวนสาธารณะ Alameda Del Tajo  ซึ่งต้ังอยู่บน



 
 

 
 

หุบเขาท่ีมีความสูงกว่า 150 เมตร ชมสะพานปูเอนเต้นูโว (Puente Nouvo) สะพานยุคศตวรรษท่ี 18 ใช้เวลาสร้าง กว่า 42 
ปี ซึ่งเช่ือมระหว่างย่านเมืองเก่าของชาวมัวร์อันเป็นท่ีต้ังของพระราชวังของกษัตริย์ชาวมัวร์ อีกด้านหนึ่งของแม่น ้าเป็นท่ีอยู่
อาศัยของชาวคาธอลิก  // เดินทางสู่เมืองกรานาด้า “Granada” (180 กม.) เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมัวร์ ต้ังอยู่ตีน
เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) บริเวณท่ีแม่น ้าดาร์โร (Darro) และแม่น ้าเฮนิล (Genil)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก: NH CORRECTION HOTEL, GRANADA (6) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง (8) กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย   
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

ห ลังอ าหาร เข้ าชม  ‘พ ระราชวั งอ าลัมบรา ’ 
(Alhambra Palace) พ ร ะ ร า ช วั ง นี้ ส ร้ า ง ขึ้ น
ระหว่างปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษัตริย์มุสลิมชาว
มัวร์  พระเจ้าโมฮัม เหม็ด ท่ี  1 อิบน์  นั สร์แห่ ง
ราชวงศ์นาสริด ซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิม
ราชวงศ์สุดท้ายในสเปน "อาลัมบรา" มาจากค าใน
ภาษาอาหรับว่า "อัลคัมรอ" แปลว่า "(ส่ิงท่ีมีสีแดง" 
เนื่องจากตัวป้อมปราการนั้นก่อสร้างด้วยหิน ดิน 
และอิฐสีแดง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1984    

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านเก็บภาพ ‘มหาวิหารแห่ง กรานาด้า (Cathedral of Granada) วิหารนี้สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระ

นางเจ้าอิซาเบลลาหลังการต่อสู้ทางการทหาร Conquest of Granada ท่ีท าให้ส้ินสุดการปกครองของมุสลิมท่ีด าเนินมา
ยาวนานถึง 800 ปี  // 

........ เดินทางสู่สนามบินกรานาด้า 
18.35 เกินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา โดยสายการบิน Vueling Airlines เท่ียวบินท่ีบิน... 
20.05 ถึงสนามบินบาร์เซโลนา  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางกลับเข้าท่ีพัก 



 
 

 
 

พัก: Meliá Barcelona Sarrià (7) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 5 ดาว 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)  บาร์เซโลนา – เขา้ชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลียร์   
     ช้อปปิ้งย่าน ถนนลาลัมบา   
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา บน
ยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic ชมทิวทัศน์
บริเวณยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic จากนั้น
เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada 
Familia) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีสูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ต้ังแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานช้ันยอดท่ีแสดง
ถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนา   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย หลังอาหารน าท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้า คาซา 

มิลา (Casa Mila) อาคารอพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในผลงานช้ินเอกของ Gaudi สถาปัตยกรรมท่ี
แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างเกาดิกับธรรมชาติ 
ซึ่ งเป็น ท่ีมาของแรงบันดาลใจส าหรับผลงาน
ท้ังหมดของเขาซึ่งต้ังอยู่ในใจกลางบาร์เซโลนา 
สร้างมาต้ังแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์
หลังสุดท้ายท่ีออกแบบโดยเกาดี  
จาก นั้ น เข้ า สู่  จั ส ตุ รั สค าตา ลุน ญ่ า  (Plaça 
Catalunya) จัตุรัสท่ีมีชีวิตชีวาแห่งนี้ เป็นหัวใจ
ของบาร์เซโลนา จัตุรัสแห่งนี้เปิดโดยกษัตริย์อัล
ฟองโซท่ี 13 ในปี 1927 พื้นท่ีนี้เคยเป็นท่ีดินเปล่า



 
 

 
 

ท่ีต้ังอยู่หน้าประตูเมืองท่ีมีก าแพงล้อมรอบ ปัจจุบันมีศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และรายล้อมไปด้วยร้านค้า 
ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” La Rambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์
น่าประทับใจ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร LOBSTER เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว 
พัก: Meliá Barcelona Sarrià (8) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 5 ดาว 

วันที่สิบของการเดินทาง (10) บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ    
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทาง สู่  La RocaVillage Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช้ันน 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 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11) สนามบินสุวรรณภมูิ  (กรุงเทพฯ)  
08.00  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR838 
14.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท
ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคัญ เมื่อท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการ * รวมค่าทปิพนักงานขับรถ * รวมค่าวีซา่ 
ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พักห้องละ   

2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักท่านเดียว/ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

23 ม.ค. – 02 ก.พ.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
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.66 129,900 129,900 129,900 129,900 
07 – 17 เม.ย.66 138,900 138,900 138,900 25,900 
11 – 21 เม.ย.66 138,900 138,900 138,900 25,900 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 135,900 135,900 135,900 25,900 
18 – 28 พ.ค.66  135,900 135,900 135,900 25,900 

21 ก.ย. – 01 ต.ค.66  135,900 135,900 135,900 25,900 
06 – 16 ต.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 
19 – 29 ต.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-มาดริด // บาเซโลนา-โดฮา-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 
ช.ม./วัน  

3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

4. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผล
ท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  



 
 

 
 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท) 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

4. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ

ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมือ่ท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  



 
 

 
 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารอง
ต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ีต้อง 
      การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 

เอกสารที่ใชป้ระกอบในการยื่นวีซ่า (ตอ้งมาโชว์ตวัที่สถานทตูพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 



 
 

 
 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ท าการ) โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามช่ือผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศ
และวันเดินทาง (ตัวจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



 
 

 
 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก 


