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วันแรกของการเดินทาง (4)  สนามบินสุวรรณภูม ิ– โดฮา 
��.�� พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เคาทเ์ตอร์  สนามบินสุวรรณภูมิ 
��.�  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที*ยวบินที* QR833 
 

วันที%สองของการเดินทาง (;) มาดริด–โทเลโด (มรดกโลก)–อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก) – มาดริด 
00.25 ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 
01.15 ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเที*ยวบินที* QR147 

07.25 ถึงสนามบินมาดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่เมือง “โทเลโด”้ Toledo (H� กม.) ตัIงอยูใ่นแควน้คา
สตีล-ลามนัชา ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. �OHP ชม ประตูเมือง 
“ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ*งในประตูเมืองที*
มีความสําคญัที*สุดของเมืองโตเลโด ้ตัIงอยูท่างทิศ
เหนือของยา่นเมืองเก่า  ซึ* งสร้างขึIนในศตวรรษที* 
�� พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกา
ซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยั
คริสตศ์ตวรรษที* �P ชมดา้นนอก “มหาวิหารแห่ง
โทเลโด”้ สถาปัตยกรรมที*ยิ*งใหญ่อนัทรงคุณค่า 
ซึ* งใชเ้ป็นที*ประทบัขององคสั์งฆราชแห่งสเปน ใชเ้วลาก่อสร้าง ��� ปี จึงเสร็จสมบูรณ์   

เที*ยง บริการอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง อลักาลา เด เอนาเรส “Alcalá de 

Henares” (108 กม.) เมืองที*ไดรั้บการประกาศให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.�OHO  และยงัเป็นบา้นเกิด
ของ Miguel de Cervantes ผูเ้ขียน "Don Quixote" 
หรือ “ดอนกิโฆเต ้แห่งลามนัซ่า”  ชมย่านเมือง
เก่า Calle Mayor ซึ* งเต็มไปดว้ยอาคารในยคุกลาง
ตัI งแต่ศตวรรษที*   -�  ซึ* ง มีสถาปัตยกรรมที*
สวยงาม สร้างดว้ยศิลปะยุคเรอเนสซองซ์และบา
ร็อก และเก็บภาพสุดคลาสสิกกบั Sancho และ 
Don Quixote ซึ* งเป็นรูปปัI นที*นิยมมาถ่ายภาพมาก
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ที*สุดในเมือง ชมมหาวทิยาลยั Alcalá University หนึ* งในมหาวิทยาลยัที*เก่าแก่ของสเปน สร้างขึIนตัIงแต่ปี ค.ศ.��O� 
เยน็ บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 

 

วันที%สามของการเดินทาง (?) มาดริด – พระราชวังหลวง –  พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั 

หลงัอาหารชมกรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัIงอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน กษตัริยฟิ์ลลิปที* 2 ไดท้รง
ย้ายที*ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที* นี*  ชม
ดา้นหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอร์นาบิล” 
Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชนัชุดขาว 
“รีลมาดริด” ซึ* งเป็นสนามฟุตบอลที*มีชื*อเสียง

ระดับโลก  เข้าชม “พระราชวงัหลวง(Royal 
Palace) (ขอสงวนสิทธิq ในการงดการเข้าชม
ภายในพระราชวงัหลวง ในกรณี มีการจดังานพิธี
ต่างๆ ซึ* งอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับโปรแกรมไป
เขา้พระราชวงัอื*นแทน) ซึ* งตัIงอยูบ่นเนินเขาริมฝั*ง
แม่นํI าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอื*นๆ ในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนีI ถูกสร้างในปี 
ค.ศ. ���H ดว้ยหินทัIงหลงัในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั*งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้อง
ต่างๆ กว่า �,H�� หอ้ง และ ยงัเป็นที*เกบ็ภาพเขียนชิIนสาํคญัที*วาดโดยศิลปินในยคุนัIน   

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เขา้สู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จตุรัสที*มี

ชื*อเสียงที*สุดในสเปนและมีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานยอ้นหลงัไปหลายร้อยปี สร้างปี �P�O แต่
น่าเสียดายที*มนัประสบกับความโชคร้ายหลาย
ครัI ง โดนไฟไหมใ้นปี �P��,  �P�� และ ��O� 
และในที*สุดก็เสร็จสมบูรณ์ในปี �H v จากนัIนนาํ
ท่านเขา้สู่ “ย่านปูเอตา้เดลซอล” หรือประตูพระ
อาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมืองเดินชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมแบบสเปน ถ่ายรูปกับ
อนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์
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ของเมือง อิสระกบัการชอ้ปปิI งตามอธัยาศยั 
เยน็ บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 

 

วันที%สี%ของการเดินทาง (@) มาดริด – เซโกเบีย – อาวีลา – ซาลามังกา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เซโกเบีย (Segovia) 
(O� ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตีล และ
เลออน ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าลอ้มรอบ
ด้วยกาํแพงที*สร้างขึIนตัI งแต่คริสต์ศตวรรษที*  H 
(บนฐานที*มั*นของโรมนั) และไดรั้บการบูรณะใน
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที* �  ชมสะพานส่งนํI า
โบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดย
ส ะ พ า น ส่ ง นํI า แ ห่ ง นีI ถู ก ส ร้ า ง ขึI น ใ น ป ล า ย
คริสต์ศตวรรษที* � นําท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหาร
แห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนัIนเดินทางสู่เมืองอาวิลา (Ávila) (Pv ก.ม.) 

เที%ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนู หมูหันสเปน 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านชมเมืองอาวิลา เมืองโบราณ

อนัเก่าแก่ ซึ* งตัI งอยู่ในแควน้คาสตีลและเลออน 
ซึ* งเป็นหนึ* งในสิบเจ็ดแควน้ปกครองตนเองของ
ประเทศสเปน ชมกาํแพงเมืองยุคกลางของเมือง
อาวลิา สร้างขึIนในช่วง ศตวรรษที* 11 เพื*อป้องกนั
ดินแดนสเปนจากพวกมวัร์ (Moors) ชมพลาซ่า 
เดอ ซานตา เทเรซา (La Plaza de Santa Teresa)
โดยที*นี*จะเป็นที*ตัIงของรูปปัI นสีขาวบริสุทธิq ของ
แม่ชีเทเรซ่า ซึ* งถือว่าเป็นผูอุ้ทิศตนและมีบทบาท
สําคญัในการปฏิรูปศาสนาในเมืองนีI  // จากนัI น
เดินทางสู่เมืองซาลามงักา (��O ก.ม.)  

คํ*า บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร  

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง  
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วันที%ห้าของการเดินทาง (D) ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั 

หลังอาหารชมเมืองเมือง ‘ซาลามังกา’ เ มือง
โบราณที*ตัI งอยู่บนที*ราบสูงริมแม่นํI าตอร์เมสใน
แควน้คาสตีลและเลออน ไดรั้บขึIนเป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก ้ในปี �OHH ชมสะพานโรมนัโบราณ 
(Puente Romano) ที*ยงัหลงเหลือมาจากยุค
ประวัติศาส ตร์ ซึ* ง มีอายุนานกว่ า ร้อยปี   ชม
มหาวิทยาลยัซาลามงักา เป็นอีกหนึ* งในมหาวิทย
ลยัอนัเก่าแก่ของยโุรป ถูกสร้างขึIนโดย พระเจา้อลั
ฟอนโซที*  O  แห่งเลออน เข้า สู่พลาซามายอร์ 
(Plaza Mayor) จตัุรัสเก่าแก่ของเมือง ‘วิหารเก่าซา
ลามงักา’ (Old Cathedral) อาสนวิหารซาลามงักาหลงัเก่าเป็นโบสถโ์รมาเนสกที์*สวยสดงดงามสร้างอุทิศให้กบัซานตามาเรีย
เดลาเซเด ซึ* งก่อสร้างขึIนในช่วงศตวรรษที* �� ใกลก้นัยงัเป็นที*ตัIงของวิหารใหม่ซาลามงักา (New Cathedral) อาสนวิหารซา
ลามงักาหลงัใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ที*สุดและสูงที*สุดแห่งหนึ*งในเมือง ที*ใชเ้วลาก่อสร้างมานานสองศตวรรษ (ค.ศ. � ��-
����)  ทางสู่เมือง ‘กาเซเลซ’ (��v ก.ม.) 

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมือง กาเซเลซ เมืองโบราณ ก่อตัIงขึIนครัI งแรก

เมื*อ �  ปีก่อนคริสตก์าลโดยกองทพัชาวโรมนัที*
ขยายอาณานิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต 
ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดักาเซเรส และ
ยัง เป็นเ มืองที* มีอาณาเขตกว้างขวางที* สุดใน
ประเทศสเปน ชมเขตเมืองเก่าหรือ "ซิวดดัโมนู
เมนตลั" (Ciudad Monumental) ยงัคงมีกาํแพง
โบราณลอ้มรอบอยู่โดยยงัคงลกัษณะที*ได้สร้าง
ไวใ้นยุคกลางอยา่งสมบูรณ์ ที*ไดรั้บการประกาศ
เป็นมรดกโลกเมื*อปี ค.ศ.�OHP   ชมหอคอยบูคา
โก (Torre del Bujaco) หอคอยมีชื*อเสียงมากที*สุดเมือง // จากนัIนเดินทางสู่เมือง “เมรีดา้” (�  ก.ม.) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 
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วันที%หกของการเดินทาง (E) เมรีด้า – เซบีญ่า – ชมระบําฟลาเมงโก้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั 
หลังอาหารชมเมือง “เมรีด้า” เมืองหลวงแห่ง
แควน้เอ็กซ์เตรมาดูร่า ในอดีตนัIนเมืองแห่งนีI ถูก
ใชเ้พื*อขยายอาณาเขตอาณาจกัรโรมนัในช่วงก่อ
นคริสตศตวรรษและยบัยัIงการรุกรานของชนชาติ
ต่างๆ ชมจตุรัสพลาซาเดเอสปันญา ที*สร้างมา
ตัI งแต่สมัยยุคกลาง บริเวณนีI ย ังเ ป็นที*ตัI งของ
ป้อมอัลกาซาบา ที*สร้างขึI นโดยผูป้กครองชาว
มวัร์ในปี H�  เพื*อป้องกนัตวัจากการการต่อตา้น
ของชาวพืIนเมือง โดยกาํแพงมีความสูง �� เมตร 
ชมวิหารเทพีไดอาน่า ที*สร้างอุทิศให้กบัลทัธิเทว
จกัรพรรดิของโรมนั สร้างขึIนในศตวรรษที* � ชมสะพานโรมนัเป็นส่วนหนึ*งของกลุ่มโบราณคดีเมรีดา ซึ* งไดรั้บการประกาศ
ให้เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน ค.ศ. �OO�  จากนัI นเดินทางสู่เมือง เซบีญ่า (193 กม.) เมืองศูนยก์ลางทาง
การเงิน วฒันธรรมศิลปะของภาคใตข้องสเปน เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลูเซีย 

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร เ ข้าชม มหาวิหารประจํา เ มือง 

(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่งนีI เคยเป็น
มสัยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสตส์ร้างโบสถ์
ครอบอีกที จากการสร้างและต่อเติมอีกหลาย
ส่วน จึงทาํใหที้*นี*กลายเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิค
ที*ใหญ่ที*สุดในโลก และใหญ่เป็นอนัดบัสามใน
บรรดามหาวิหารของคริสต์ศาสนจักร รองจาก
มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ที*วาติกนั สร้างเมื*อปี ค.ศ. 
��v� และสร้างเสร็จเมื*อ ปี ค.ศ. � �O ซึ* งใชเ้วลา
สร้างนานเกือบ  �� ปี ชมหลุมฝังศพของนัก
สํารวจ คริสโตเฟอร์ โคลมับัส รูปปัI นทัI ง v ที*แบกหลุมศพขึIนไวด้า้นบนแสดงถึงอาณาจักรที*ไดรั้บชยัชนะ ชมพลาซ่าเดอ
เอสปานา (Plaza de Espana) กลุ่มอาคารครึ* งวงกลมตัIงเป็นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุ้มโคง้ประตูจะเห็นว่ามีตราประจาํ
จงัหวดัของประเทศสเปนเรียงตามตวัอกัษรไวอ้ยูที่*นี*  
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คํ*า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมระบําฟลาเมงโก (Flamenco) การแสดงประจําชาติอัน
เป็นวัฒนธรรมที%โด่งดังของทางตอนใต้ในเมืองซาบียา ระบํานี$มีมาตั$งแต่ศตวรรษที% 4R แล้วจนเมื%อปี 
ค.ศ.;T4T องค์การยูเนสโก ก็ได้ประกาศให้ระบําฟลาเมงโก เป็นหนึ%งในมรดกวัฒนธรรมวัฒนธรรม
บอกเล่าและมรดกวัฒนธรรม ด้วยจังหวะเพลงที%สนุกสนานเร้าใจ การแต่งกายมีสีสันสวยงาม   

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 

 

วันที%เจด็ของการเดินทาง (W) เซบีญ่า – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา 
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ที*ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส “Setenil de las Bodagas” (��� กม.) เมืองเก่าแก่อายกุว่า �,��� ปี 
ที*มีความโดดเด่นและแปลกจากเมืองอื*นในสเปน
ที*สร้างบ้านเรือนที*แทรกไปหินผาใต้หุบเขา ที*
ขนาบไปกบัแม่นํIา Trejo ที*กระแสนํI ากดัเซาะแนว
หิน สองขา้งทางเป็นระยะเวลานาน หลายลา้นปี 
จนเกิดเป็นโพรงลึกยาว ไปตามโค้งนํI า อาคาร
บ้า น เ รื อ น ซึ* ง ส ร้ า ง ต า ม รู ป แ บ บ ที* เ รี ย ก ว่ า 
Andalucian Design ที*นิยมทาบา้นดว้ยสีขาวเพื*อ

ช่วยในการระบายความร้อน จากนัIนเดินทางสู่
เมืองรอนดา “Ronda” (�� กม.) เมืองเก่าแก่
ขนาดเล็กแห่งแควน้แอนดารูเซีย ตัIงอยูบ่นที*ราบ
สูงเอลทาโจ และมีแม่นํIาเอลทาโจไหลผา่นหุบเขา โดยมีสะพาน ปูเอนเตนู้โว (Puente Nuevo)    

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม ระเ บียงชมวิวในสวนสาธารณะ 

Alameda Del Tajo  ซึ* งตัIงอยูบ่นหุบเขาที*มีความ
สูงกว่า 150 เมตร ชมสะพานปูเอนเตนู้โว (Puente 
Nouvo) สะพานยคุศตวรรษที* 18 ใชเ้วลาสร้าง 
กว่า 42 ปี ซึ* งเชื*อมระหว่างย่านเมืองเก่าของชาว
มวัร์อนัเป็นที*ตัIงของพระราชวงัของกษตัริยช์าว
มัวร์ อีกด้านหนึ* งของแม่นํI าเป็นที*อยู่อาศัยของ
ชาวคาธอลิก  // เ ดินทางสู่เมืองกรานาด้า 
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“Granada” (�H� กม.) เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมวัร์ ตัIงอยูตี่นเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) บริเวณที*
แม่นํI าดาร์โร (Darro) และแม่นํIาเฮนิล (Genil)  

คํ*า บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 

 

วันที%แปดของการเดินทาง (R) กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที*หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเขา้ชม ‘พระราชวงัอาลมับรา’ (Alhambra Palace) พระราชวงันีIสร้างขึIนระหว่างปี ค.ศ. ��vH-�� v โดยกษตัริย์
มุสลิมชาวมัวร์ พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที*  � อิบน์ 
นสัร์แห่งราชวงศน์าสริด ซึ* งเป็นราชวงศข์องชาว
มุสลิมราชวงศ์สุดท้ายในสเปน คาํว่า "อาลัมบ
รา" มาจากคําในภาษาอาหรับว่า "อัลคัมรอ" 
แปลว่า  "(สิ* งที* มี)  สีแดง" เนื* องจากตัวป้อม
ปราการนัI นก่อสร้างด้วยหิน ดิน และอิฐสีแดง  
ไดรั้บการขึIนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
�OHv  นําท่านชมเมืองเจยนั (JAEN) (O� กม.) 
เมืองเก่าแก่ในแควน้อนัดาลูซีย ภาคใตข้องสเปน   

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเก็บภาพ ‘มหาวิหารแห่ง กรานาดา้ (Cathedral of Granada) วิหารนีIสร้างขึIนตามพระบญัชาของพระนาง

เจา้อิซาเบลลาหลงัการต่อสู้ทางการทหาร Conquest of Granada ที*ทาํให้สิIนสุดการปกครองของมุสลิมที*ดาํเนินมายาวนานถึง 

H�� ปี  จากนัIนชมเมืองมูร์เซีย “Murcia” (��O กม.)   
ค ํ*า บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 
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วันที%เก้าของการเดินทาง (X) มูร์เซีย – มหาวิหารซานต้ามาเรีย – วาเลนเซีย   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที*หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินนาํท่านชมเมืองมูเซีย เมืองที*ตัIงริม
ฝั*งแม่นํI าเซกูรา ในแควน้มูร์เซีย แควน้เล็กๆ ติด
กบัเขตปกครองตนเองของอนัดาลูเซีย ถ่ายรูปกบั 
มหาวิหารแห่งมูร์เซีย หรือ มหาวิหารซานตา้มา
เรีย (Catedral de Santa María de Murcia /Murcia 
Cathedral) มหาวิหารซึ* งถูกสร้างขึIน ในปี ��Ov 
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ในความเป็นจริง
การตกแต่งภายในของอาสนวิหารส่วนใหญ่เป็น
แบบโกธิกส่วนหน้าอาคารหลักที*สวยงามคือ
บาร็อคหอระฆงัเป็นแบบเรอเนสซองส์และนีโอ
คลาสสิกและ Junterones Chapel เป็นแบบเรอเนสซองส์  โดยมีซุ้มที*สวยงามหันหนา้ไปทางพลาซ่า Capilla de los Vélez 
เป็นอนุสรณ์สถานที*สาํคญัที*สุดของมูร์เซีย     

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย “Valencia” 

(��� กม.) เมืองที*มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที* 3 
ของประเทศสเปน หนึ* งในเมืองมรดกโลกของ
ประเทศ  นําท่านถ่ายรูปกบัหอคอยเซอรานอซ 
(Tower of Seranos) หนึ* งในสิบสองประตูของ
กาํแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย  เขา้สู่ย่าย
จัตุรัสกลางเมืองเก่าที*ถูกรายล้อมไปด้วยเหล่า
อาคารสําคญัๆมากมาย รวมถึง ภตัตาคาร, บาร์, 
ร้านกาแฟ และร้านขายของที*ระลึกมากมาย ชม
มหาวิหารซานตา้มาเรีย (Santa Maria Cathedral) 
มหาวิหารที* สร้างขึIนในปี ค.ศ. ���H เป็นสไตลผ์สมผสานระหว่างโรมาเนสก,์ เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาร็อคเขา้
ดว้ยกนั  

คํ*า บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

หรือที%พกัระดับใกล้เคียง 
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วันที%สิบของการเดนิทาง (4T) วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – มองต์จูอิค – ถนนลารัมบลา       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที*หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา (350 กม.) เมืองหลวงของแควน้ คาตาโลเนีย (Catalonia) หรือ คาตาลนั ใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศสเปน ตัIงอยูบ่นชายฝั*งของแหลมไอบีเรีย ชายฝั*งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร นําท่านชมความงามของเมืองบาร์

เซโลนา บนยอดเขา “มองตจู์อิค” Mont Juic ผ่าน
ชมอนุสาวรีย ์คริสโตเฟอร์โคลมับสั นักเดินเรือผู ้
ยิ*งใหญ่ที*ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบ
หมู่เกาะแคริบเบียนและทวีป นาํท่านชมทิวทศัน์
บริเวณยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic แวะ
บนัทึกภาพดา้นนอกของมหาวิหารซากราดา้ ฟามิ
เลียร์ (Sagrada Familia)   สัญลกัษณ์แห่งสิ* ง
ศักดิq สิทธิq ที* สูงใหญ่ถึง ��� เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัIงแต่ปี ค.ศ.�HH� เป็นผลงานชัIนยอดที*แสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาดีI  สถาปนิกผู้
เลื*องชื*อ มหาวิหารแห่งนีI  สู่ถนนชอ้ปปิI งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยา่นที*มีชื*อเสียงที*สุดของบาร์
เซโลนาแหล่งท่องเที*ยวอนัเป็นที*ชื*นชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆที*มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่า
ประทบัใจ   

คํ*า บริการอาหารคํ*า ณ ภตัตาคารในโรงแรมที*พกั 

 

 

วันที%สิบเอ็ดของการเดนิทาง (44) บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ$ งที% La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที*หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ La RocaVillage Outlet เชิญท่านชอ้ปปิI งสินคา้แบรนด์เนมชัIนนาํมากมาย 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 
�P.�� ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที*ยวบินที* QR�vP 
��.v� เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื*อแวะเปลี*ยนเที*ยวบิน 
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วันที%สิบสองของการเดนิทาง (4;) สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ)  
�H.��  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที*ยวบินที* QRH�H 
�v.�  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เนื*องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเนื*องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที*ทางคณะเดินทางในขณะนัIน เพื*อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนัIนทัIงนีI การตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
เมื*อท่านทาํการจองและชาํระเงินมดัจาํแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื*อนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
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อัตราค่าบริการ ปี ;DE@-;DED  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ � ท่าน 

เด็กอายตุ ํ*ากว่า �� ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน 

เด็กอายตุํ*ากว่า �� ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี*ยว 

��-�v พ.ย. Pv ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
��-�� พ.ย. Pv ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
��-�H พ.ย. Pv ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 

�v พ.ย.-�  ธ.ค. Pv ���,O�� ���,O�� ��H,O�� �O,O�� 
    ��-�� ธ.ค. Pv ���,O�� ���,O�� ��H,O�� �O,O�� 
�� ธ.ค.-�� ม.ค.P  ���,O�� ���,O�� ��H,O�� �O,O�� 
�O ธ.ค.-�O ม.ค. P  ���,O�� ���,O�� ��H,O�� �O,O�� 

  �O-�� ม.ค. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 �P ม.ค.-�P ก.พ. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 

 ��-�� ก.พ. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 �O-�� ก.พ. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 �P-�� ก.พ. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 

 �� ก.พ.-�P มี.ค. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 ��-�� มี.ค. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 �O-�� มี.ค. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
 �P-�� มี.ค. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 

 �� มี.ค.-�� เม.ย. P  ���,O�� ���,O�� OH,O�� ��,O�� 
* คณะออกเดินทางไดเ้มื*อมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ �  ท่านเท่านัIน * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชัIนธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ*มเติมจากเจา้หนา้ที*บริษทัฯ ** 
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อัตราค่าบริการนี$รวม 
1. ค่าตั�วเครื*องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-มาดริด // บาเซโลนา-โดฮา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที*ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที*ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน �� 

ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื%นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที*พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื*องปรับอากาศ เนื*องจากอยูใ่นแถบที*มี

อุณหภูมิตํ*าและราคาโรงแรมจะปรับขึIน �-v เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ที*ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี*ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารที*ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ*นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที*ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ �,���,��� บาท (ตามเงื*อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน �  ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซืIอประกนัเดี*ยวเพิ*ม 

 

อัตราค่าบริการนี$ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ*ม � % และค่าภาษีหัก ณ ที*จ่าย � %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ ��� บาท / ท่าน (�,��� บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง วนัละ � ยโูร / ท่าน (�� ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเครื*องดื*มและอาหารนอกเหนือจากที*ระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีนํIามนัที*ทางสายการบินแจง้เปลี*ยนแปลงกะทนัหัน 

 

เงื%อนไขการสํารองที%นั%ง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก P�,��� บาท เมื*อจอง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที*เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ �� วนั มิฉะนัIนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื*องจากรายการทวัร์นีI เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิq การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า �� วนั ซึ* งจะเกิดขึIนไดก้ต่็อเมื*อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย �  ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ �  ท่าน ซึ* งในกรณีนีI  ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทัIงหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื*นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที*จะเปลี*ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีI  เมื*อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที*สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที*นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื*อท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทัIงหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื*อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที*ไดร้ะบุไวโ้ดยทัIงหมด 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยื*นวีซ่าของท่านกต่็อเมื*อในคณะมีผูส้าํรองที*นั*งครบ �  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื*องจากบริษทั
ฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที*เป็นกรุ๊ปในการยื*นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี*องบิน ห้องพกัที*คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ �  ท่าน จึงจะสามารถยื*นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

2. หากในช่วงที*ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื*นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิq ในการยื*นวีซ่าเดี*ยว ซึ* งทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื*น
วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที*ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที*ใชใ้นการยื*นวีซ่าท่องเที*ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที*มีความ
ประสงคจ์ะยื*นวีซ่าท่องเที*ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที*สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื*นวีซ่าเท่านัIน มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทาง
ท่าน 

4. กรณวีซ่ีาที%ท่านยื%นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที%เกดิขึ$นดงัต่อไปนี$ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื*นวีซ่าและคา่ดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัIงสิIนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตั�วเครื*องบิน หรือตั�วเครื*องบินที*ออกมาจริง ณ วนัยื*นวีซ่า ซึ*งตั�วเป็นเอกสารที*สาํคญัในการยื*นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตั�วเครื*องบินถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที*ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที*เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน v -P� วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านัIน 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน � คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที*เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง ���% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชีIแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิq ในการยดึค่าใชจ่้ายทัIงหมด ���% 

6. ทางบริษทัเริ*มตน้ และจบ การบริการ ที*สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั�ว
เครื*องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ* งอย่างใดที*ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนีI  เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที*นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัIนท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที*จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เงื%อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  �� วนั - คืนค่าใชจ่้ายทัIงหมด ยกเวน้กรุ๊ปที*เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที*ตอ้ง 
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การันตีที*นั*งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที*มีการการันตีคา่มดัจาํที*พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได ้(คา่ใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง �  – �O วนัขึIนไป – เก็บคา่ใชจ่้าย  � % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง � – �  วนั – เก็บคา่บริการทัIงหมด ��� % 

 

เอกสารที%ใช้ประกอบในการยื%นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตวัที%สถานทูตพร้อมสแกนนิ$วมือทุกท่าน) 
 หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ที*เหลืออายใุชง้านไมต่ ํ*ากวา่ P เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย � หนา้  

 รูปถา่ยสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัIน ขนาด �.  x 2 นิIว จาํนวน � รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน P เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิIมเห็นฟัน ขึIนอยูก่บั
ประเทศที*จะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน � ชุด  
*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สาํเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที*มีชื*อผูเ้ดินทาง หรือสาํเนาใบเสียภาษี
ร้านคา้ (ภพ.��) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน � เดือน (นบัจากเดือนที*จะเดินทาง) 
*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุน้ : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริ*มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั � เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน � เดือน (นบัจากเดือนที*จะเดินทาง) 
*** กรณีขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริ*มงานพร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 
� เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน � เดือน (นบัจากเดือนที*จะเดินทาง) 
*** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที*ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน � เดือน (นบัจากเดือนที*จะเดินทาง) 

 หนงัสือแสดงการเคลื*อนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั P เดือน โดยตอ้งมีเลขที*บญัชีระบุอยูทุ่กหนา้ 
(สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที*ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง P หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝาก
ประจาํเพิ*มเติมในการยื*นได)้ ( สถานทูตไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั ) 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช้ชื*อแต่ละสถานทูต (เนื*องจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื*อให้ตรงกับหนา้พาสปอร์ต และ
หมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที*ท่านจะใชยื้*นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ �-  วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชื*อผูเ้ดินทาง 
� ท่าน / � ฉบบั (ตวัจริง / ไมส่ามารถถ่ายเอกสารได ้) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองคา่ใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 

 กรณีเด็กอายุต ํ*ากว่า �� ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ*ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทัIงสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ*งจดหมายตอ้งออกโดยที*วา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 สาํเนาบตัรประชาชน   / สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ � ชุด / สาํเนาสูติบตัร � ชุด (กรณีอายตุํ*ากวา่ �� ปี) 
 สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สาํเนาใบเปลี*ยนชื*อ-สกลุ อยา่งละ � ชุด (ถา้มี) 

*** กรณีที*สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทัIงหมด ไปในวนันดัสมัภาษณ์ดว้ย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอื*นเพิ*มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ*มเติมใหค้รบถว้น 
ตามที*สถานทูตขอ เพื*อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวซ่ีาสาํหรับสถานทตู ***   
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 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที*ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัI ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัIงนีI
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที*ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ*มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที*ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิq ในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื*องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที*มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์*จะเดินทางไปทอ่งเที*ยวยงัประเทศตามที*ระบุเท่านัIน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเนื*องมาจากหลกัฐานในการขอยื*นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื*นขอวีซ่าท่องเที*ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ในการคืนเงิน โดยจะ
หกัคา่ใชจ่้ายที*เกิดขึIนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน �� วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัIงนีIจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


