
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ออกเดินทำงวันที่ 18 – 26 ตุลำคม 2565  

 ( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 



 

05.25 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย
การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR833 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วันที่2        บำร์เซโลน่ำ - เข้ำชมวิหำรซำกรำด้ำ แฟมิเลีย - สนำมฟุตบอลคัมป์นู – ถนนลำรัมบรำ       
01.55 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR161 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่าน

แวะบนัทึกภาพกบั “มหาวิหารซากราดา้ แฟ
มิเลียร์” (Sagrada Familia) พร้อมน าท่านเขา้
ชมด้านใน(ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้า
ชมภายในมหาวิหาร ในกรณี มีการจดังานพิธี
ต่ า งๆ  ซ่ึ งอ า จ เข้ า ชม ไม่ ไ ด้  ห รือป รับ
โปรแกรมไป เข้ า วิห ารโท เล โด้ แทน ) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่
แสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ลื่องช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ “สนามฟุตบอลคมัป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจา้บุญ

ทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีก ช่ือว่า 
“บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้
ชนะ เลิ ศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่าง
มากมาย  เ ป็นสโมสรส เปนที่ ป ระสบ
ความส าเร็จและมีความย่ิงใหญ่ระดบัโลก ซ่ึง
มีอดีตนักฟุตบอลที่มี ช่ือ เสียงระดับโลก
มากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ 
น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์เซโลนา  “ถนนลารัมบลา” Larambla 
ย่านที่มีช่ือเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอนัเป็นที่ช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆที่มีความ   ยาว
เพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบ



 

รนด์เนมชั้ นน าซ่ึงมีร้านตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ  LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     Fira Congress หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่3        ซำรำโกซ่ำ – วิหำรแม่พระแห่งเสำศักด์ิสิทธิ์ – โทเลโด้ - ปูเอร์ตำ เด บิซำกรำ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” Zaragoza ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจกัรอารากอน ตั้งอยูท่างภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติของภูมิ
ประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตา
ของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่า
ไ ด้ รั บ ก า ร เ สนอ ช่ื อ ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง
วฒันธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป 
น าท่ านชม  “มหาวิหารแม่พระแห่ง เสา
ศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือที่รู้จกัในนาม “ซานตา มาเรีย 
เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านานสมัยแรกเร่ิมของ
พระศาสนจกัรกล่าวไวว่้า อคัรสาวกยาคอบ
หรือเซนต์เจมส์  ในระยะเร่ิมแรกนั้นการ
เผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกั จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพ่ือชกัชวนท่านไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเช่ือกนัว่าเป็นเสาศักด์ิสิทธ์ิตน้
เดียวกันกับเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการ
เจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก น าท่านชม “จตัุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานที่ส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ ์วิหาร ซ่ึง
จัตุรัสแห่งน้ีเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเล

โด”้ Toledo น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา 
เด บิซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองที่มี
ความส าคญัที่สุดของเมืองโตเลโด ้ประเทศ
สเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า  
ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างดว้ยหินที่
แข็งแรงไดส้ัดส่วน โคง้เป็นรูปเกือกมา้ และ

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


 

ค่อยๆลดหลัน่ ไดรู้ปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะไดช่ื้นชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบ
อารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์  

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Eurostars Toledo หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วันที่4        โทเลโด้ – ป้อมอัลกำซำร์ – มหำวิหำรแห่งโทเลโด้ – คำเซเรส – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าคณะเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเก่าท่านจะประทบัใจกบัความงดงามซ่ึงเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิต พร้อมชม

สัญลกัษณ์ของเมือง “ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซ่ึงตั้งอยู่บน
ส่วนที่ สูงที่ สุดของเมืองน้ีมี ช่ือ เ สียงใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะสถาบนั
วิชาทหารแห่งหน่ึง เมื่อสงครามกลางเมือง
สเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหาร
ในป้อมน้ีถูกลอ้มโดยกองก าลงัของฝ่ายนิยม
สาธารณรัฐน าท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเล
โด้” สถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อันทรงคุณค่า
คู่บ้านคู่เมือง ซ่ึงใช้เป็นที่ประทับขององค์
สังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกที่ถือว่าย่ิงใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็น
สุเหร่า ต่อมาไดก้่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน
เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มีงานศิลปะ
ล ้าค่าช้ินหน่ึงที่ท าดว้ยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าช้ิน มีน ้าหนกัมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากน้ียงั
เป็นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีช่ือเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกยา่ และ เบลาสเกซ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมือง

หลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองที่
มีอาณาเขตกวา้งขวางที่สุดในประเทศสเปน 
น าท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซ
เรส ที่ไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี 
ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นคร้ังแรกเมื่อ 25 
ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่



 

ขยายอาณานิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Barcelo Caceres V Centenario หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่5        คำเซเรส – อิโวร่ำ – วิหำรแห่งกระดูก – อัลโคบำซำ – อำรำมซำนต้ำมำเรีย – ออบิโดส 
         ซินตร้ำ  – แหลมโรก้ำ – กรุงลิสบอน – ช้อปป้ิงย่ำนถนน Avenida da Liberdade 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (Evora) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของ

ยูเนสโก เน่ืองจากตวัเมืองเก่าไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีมีก าแพงเมืองยุคกลาง และมีส่ิงก่อสร้างจ านวนมากซ่ึงมี
อายยุอ้นไปไดถ้ึงยคุทางประวตัิศาสตร์หลายยคุมีโบสถส์มยัศตวรรษที่ 13 วงัมากมาย และวดัโรมนัสมยัศตวรรษที่ 1 
นอกจากน้ียีงมี “วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอี
โวร่า” (Chapel of Bones) วิหารกระดูกแห่ง
น้ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยพระใน
นิกายฟรังซิสกนั น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอลั
โ ค บ า ซ า ”  ( ALCOBACA) เ มื อ ง ท า ง
ตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ใน
จังหวัด อู เอสเต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 
60,000 คน น าท่านแวะเก็บภาพกับอาราม
ซานต้ามา เ รียSanta Maria Monastery จาก
ภายนอก ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อร าลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนไดจ้ากชาวมวัร์เมื่อปี 
ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกสไตล ์ ซิสเตอร์เช่ียนโกธิค ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิหารสไตลโ์กธิคที่
สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโปรตุเกส นอกจากน้ี อารามซานตา้มาเรียยงัไดรั้บการรับรองเป็นมรดกโลก โดย
ยเูนสโก ้เมื่อปี ค.ศ.1989  และยงัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศโปรตุเกสอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่  “ เ มื อ ง อ อบิ โ ดส ” 

(OBIDOS)  เมืองป้อมปราการโบราณ ซ่ึงมี
ประชากรอยูเ่พียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบนั ช่ือ
เมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซ่ึงแปลว่า 
ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้ งขึ้ นโดน
อาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์
เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปีถดัมาได้
ถูกยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งค์



 

แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรักษค์วามดั้งเดิมไวต้ั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกบัว่าวนั
เวลาจะหยุดน่ิงอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อคร้ังที่กษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสน้ีให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่ง
อาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรส เมื่อ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนาม
เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซินตร้า” 
(SINTRA)เป็นที่ตั้งของพระราชวงัที่สวยงาม
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้
 เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่า
ตั้ งแต่สมัยศตวรรษที่  11 จากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่ “แหลมโรกา้” (Cabo da Roca) อนั
เป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตก
ของท วีปยุโรปตั้ งอยู่ ติ ดกับมหาสมุทร
แอตแลนติก ท่านสามารถซ้ือ “Certificate” เป็นที่ระลึกส าหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุง
ลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้
อปป้ิงที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เช่ือมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จตุัรัสมาร์  เกส 
เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง
สินคา้ช่ือดงัมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกที่
วางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :   Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่6         ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหำวิหำรเจอโร นิโม -  บำดำโฆส – เมรีด้ำ -  กรุงแมดริด     
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมือง

หลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้ งอยู่ริม ฝ่ัง
แม่น ้ า เตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองที่มี
ประวตัิยาวนานกว่า 800 ปี ผ่านชม PONTE 
25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพาน
แขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป เข้าสู่กรุงลิสบอน 
ชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็น
ที่ ตั้ งของอ นุสาว รีย์  Cristo Rai (National 
Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่
เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านชม “อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพ่ือฉลองการ 
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ครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บภาพกบัหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) 
เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ
และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั้นชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” 
(Jeronimos Monastery) ที่สร้างขึ้ นเพ่ือเป็น
เกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่ เดินทางสู่
อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และ
ไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้
เป็นมรดกโลก น าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
บาดาโฆส” เมืองหลวงของแควน้เอ็กซ์เรามา
ดูรา ทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศ
โปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่ที่สุด
ของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้าน
สถาปัตยกรรมที่พวกมวัร์ทิ้งไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ภาพของเมืองที่มีปราสาทอลักาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแม่น ้า
กวัเดียน่า เป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอาหรับไดอ้ย่างชัดเจน น าท่านผ่านชม “เมืองเมรีดา้” เมืองหลกัของ
แควน้เอกซ์เตรมาดูรา  ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบราณ ที่ยงัหลงเหลือ
อยู่ภายในเมืองเมรีดา และมีอายุในระดับ 
2,000 ปี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่ านออก เ ดินทาง สู่  “ก รุงแมด ริด ” 

(MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน  
ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความ
สูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ 
ที่ซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับ
จากเมืองโทเลโดมาไวท้ี่น่ีและประกาศให้
มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 
1601 - 1607 เมื่อพระเจา้ฟิลลิปที่ 3 ไดย้า้ยไปที่เมืองบายโดลิด มาดริดไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงใน
โลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Occidental Madrid Nord หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
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วันที่7  แมดริด – เซโกเบีย – สะพำนส่งน ้ำโรมัน – มหำวิหำรซำนตำมำเรียแห่งเซโกเบีย – แมดริด 
          พระรำชวังหลวง – พลำซ่ำมำยอร์ – สนำมฟุตบอลซำนเตียโก้เบอร์นำบิล -  ชมระบ ำฟลำมิงโก้     
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” Segovia  เป็นเมืองที่อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของแมดริด ไดรั้บการ
ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยเูนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองที่มีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ น าทุก
ท่านชม “สะพานส่งน ้ าโรมนั” Acueducto de 
Segovia ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่
มีการใช้กาวหรือวสัดุเช่ือมหินแต่ละกอ้นแต่
อยา่งใด จึงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นส่ิงก่อสร้าง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัที่ส าคญัที่สุดของ
สเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย 
รางส่งน ้ าประกอบขึ้ นจากหินแกรนิตกว่า 
25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 
โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมต้น
ของรางส่งน ้าน้ี เร่ิมตั้งแต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน ้าเขา้มาในเมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว่้าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
เซโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลกัษณะเป็นซอกซอยเล็กๆ บางซอย
ถนนปูดว้ยหินกอ้นใหญ่ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเขา้ไปในยคุโบราณ ในตวัเมืองมีโบสถ ์มีพิพิธภณัฑท์ี่น่าสนใจ 
มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมนั ยิว คริสต์ น าท่านชม(ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย (Catedral de 
Santa María) มหาวิหารแห่งน้ีเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคแห่งสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงแมดริด” (MADRID) น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัหลวง(Royal Palace) (ขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดการเขา้ชมภายในพระราชวงัหลวง ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับโปรแกรมไป
เขา้พระราชวงัอื่นแทน) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขา
ริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงาม
โอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอื่นๆในทวีป
ยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี 
ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค
โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ
ฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ กว่า 2 ,830 ห้อง และ ยังเป็นที่ เก็บ
ภาพเขียนช้ินส าคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุค
นั้น  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “พลาซ่า มายอร์” (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์จตัุรัสใจ 



 

กลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรที่ศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และ
รถเมลท์ุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสาส าคญัของเมืองที่หนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ น า
ท่านเขา้สู่ “ย่านปูเอตา้เดลซอล” หรือประตู
พระอาทิตย ์จตัุรัสใจกลางเมืองเดินชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบสเปนและ
สัมผสัวิถีชีวิตชาวเมืองน าท่านแวะถ่ายรูป
กบั “อนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา” อนัเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง น าท่านชมด้านหน้า 
“สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” 
Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชนัชุด
ขาว “รีลมาดริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลที่มี
ช่ือเสียงระดบัโลก  มีนกัเตะที่มีช่ือเสียงเล่นอยูม่ากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิเช่น ผา้พนัคอ, 
หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นที่
ระลึก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบ าฟลามิงโก”้ Flamingo Dance การแสดงประจ าชาติ
ของประเทศสเปน มีต้นก าเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพฒันาน ามาเป็นศิลปะท่ีมี
รูปแบบซบัซอ้น ทั้งจงัหวะดนตรีและการเตน้ร า 

 

พกัท่ี :   Occidental Madrid Nord หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่8        แมดริด – ช้อปป้ิง Outlet Las Rozas Village – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านสมาชิกออกเดินทางสู่  Las Rozas 
Village ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Adolfo 
Dominguez, Armani , Bally, Bulgari, 
Burberry, Calvin Klein, Camper, Custo 
Barcelona, Diesel,  El Ganso, Furla, Geox, 
Hugo Boss, L'Occitane , La Perla, Lacoste, 
Loewe, Michael Kors, Miss Sixty - Energie, 
Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, 
Samsonite, Spazio  
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ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบิน 
16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR150 
23.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

 
วันที่9        โดฮำ - กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริด-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

     (เสริมเตียง) 

       พกัเด่ียว 

    18 – 26 ต.ค. 2565 69,900 69,900 69,900       14,000 
* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 



 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 55,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 
 
 
 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  



 

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


