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บาร์เซโลน่า - ยอดเขา “มองต์จูอคิ - สนามฟุตบอลคมัป์นู - สนามกฬีาโอลมิปิค 
มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ - ถนนลารัมบรา - ซาราโกซ่า - PLAZA DEL PILAR - โทเลโด้  
มหาวหิารแห่งโทเลโด้ - เมรีด้า - บาดาโฆส - กรุงลสิบอน - ชมภายนอกมหาวหิารเจอโร นิโม  
 ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade - ซินตร้า – แหลมโรก้า - คาเซเรส -  กรุงแมดริด  

 พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - สนามฟุตบอลซานเตยีโก้ เบอร์นาบิล - Las Rozas Village 
เมนูพเิศษ!!! หมูหันสเปน,ข้าวผดัสเปน,อาหารไทย // ชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก้ 



2 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
20-29 พ.ย. // 22 พ.ย.-01 ธ.ค. // 24 พ.ย.-03 ธ.ค. // 27 พ.ย.-06 ธ.ค. // 01-10 ธ.ค. // 08-17 ธ.ค. 2561 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาบูดาบ ี
17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์

ไลน์ส ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. เหิรฟ้าสู่เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY401 

วนัที่2       บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามฟุตบอลคมัป์นู - สนามกฬีาโอลมิปิค   
                 มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา  
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 
02.20 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY049 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  น าท่าน
เดินทางชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์
รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic จากน้ันผ่า  นชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นัก
เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีป
อเมริกาในปี ค.ศ.1492 แวะบันทึกภาพกับ
มหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada 
Familia) (ด้ านนอก ) สัญ ลักษ ณ์ แ ห่ ง ส่ิ ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1882 เป็ น ผ ล ง าน ชั้ น ย อ ด ท่ี แ ส ด ง ถึ ง
อัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผู ้
เล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ 

“สนามฟุตบอลคัม ป์ นู ” สนามฟุตบอล
สโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือ
คุน้เคยในอีกช่ือวา่ “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอล
บาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลศิในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนทีป่ระสบความส าเร็จและมี
ความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซ่ึงมีนักฟุตบอลที่มีช่ือเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี, เนย์ม่าร์, หลุยส์ 
ซัวเรซ ฯลฯ  น าท่านเดิน  ทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยา่นท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาว
เพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าและเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP 
หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นต ารับ 

พกัที่ :       Fira Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่3       บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า - จตุัรัส PLAZA DEL PILAR - โทเลโด้ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” (315ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม.) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีต
ของ อาณาจกัรอารากอน ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้ าเอโบร ระหวา่ง
ทางท่ านจะได้สั มผ ัสกับธรรมชาติของภู มิ
ประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของ
ภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of 
Culture) ของทวีปยุโรป  น าท่านชม “มหาวิหาร
แม่พระแห่งเสาศักด์ิสิทธ์ิ” หรือท่ีรู้จักในนาม 
“ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านานสมัย
แรกเร่ิมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้า่ อคัรสาวก
ยาคอบหรือเซนต์เจมส์  ในระยะเร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก 
จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎ
อยู่บนเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่าเป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบัเสาในซาราโกซ่า 
ต่อมาคริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีใหห้ายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก น า
ท่านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานท่ีส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซ่ึงจตุัรัสแห่งน้ีเป็น
จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo(380ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 3.45 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคกลาง

ของประเทศสเปน ห่างจากกรุงมาดริดไปทางทิศใตป้ระมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดเ้ป็นเมืองหลกัของจงัหวดั
โทเลโดแ้ละของแควน้คาสตีล-ลามนัชา ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโก Unesco ไดป้ระกาศให้เมืองโทเล
โดเ้ป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอยา่งมากมายในฐานะหน่ึงในเมือง
หลวงของจกัรวรรดิสเปน รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวคริสต ์ชาวยวิ และชาว
มวัร์อยูร่่วมกนั นอกจากน้ีโทเลโด ้ยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองโบราณท่ีสมบูรณ์แบบมาก เพราะ
ตวัเมือง  ตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมอยู่ประดุจก าแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่น ้ าเป็นเส้นทาง
คมนาคม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      Eurostars Toledo หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง              
วนัที่4        โทเลโด้ – มหาวหิารแห่งโทเลโด้ - เมรีด้า – บาดาโฆส 
 เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโตเลโด ้
ประเทศสเปน ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือ
ของย่านเมืองเก่า  ซ่ึงสร้า  งข้ึนใน
ศตวรรษ ท่ี  1 0  ส ร้ างด้ ว ย หิ น ท่ี
แข็งแรงไดส้ัดส่วน โคง้เป็นรูปเกือก
มา้ และค่อยๆลดหลัน่ ไดรู้ปสวยงาม 
ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะ
ได้ ช่ืนชมกับความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, 
กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะ
เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเก่าท่านจะประทบัใจกบัความงดงามซ่ึงเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต พร้อมชม
สัญลกัษณ์ของเมือง “ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมืองน้ีมีช่ือเสียงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐานะสถาบนัวิชาทหารแห่ง
หน่ึง เม่ือสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดข้ึนในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมน้ีถูกลอ้มโดยกองก าลงัของ
ฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อันทรงคุณค่า
คู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน  ใชเ้วลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้าง
ข้ึนในสไตล์โกธิกท่ีถือว่ายิ่ง ใหญ่
และ สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมา
ได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 
ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเม
ดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน
เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา 
ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามดว้ย
ไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มี
งานศิลปะล ้ าค่าช้ินหน่ึงท่ีท าด้วยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าช้ิน มีน ้ าหนักมากถึง 200 
กิโลกรัม นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสะสมภาพเขียนของจิตรกรมีช่ือเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, 
โกยา่ และ เบลาสเกซ จากนั้น น าชมโรงงานผลิตเคร่ืองงถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ท่ีสวยงามดว้ยการน า
ทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด า เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโทเลโด ้

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านผ่านชม “เมืองเมรีด้า” (300ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 3.00 ช.ม.) เมืองหลกัของแควน้เอกซ์เตรมาดูรา  

ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบราณ ท่ียงัหลงเหลืออยู่ภายใน
เมืองเมรีดา และมีอายุในระดบั 2,000 ปี น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาดาโฆส” (60ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 
0.45 ช.ม.) เมืองหลวงของแควน้เอ็กซ์เรามาดูรา ทางตอนใต ้ห่างจากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. 
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เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ภาพ
ของเมืองท่ีมีปราสาทอลักาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแม่น ้ากวัเดียน่า เป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอาหรับไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :        Hotel Badajoz Center   หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                             
วนัที่5        บาดาโฆส – กรุงลสิบอน - ชมภายนอกมหาวหิารเจอโร นิโม  
                  อสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน “LISBON” (225ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของโปรตุเกส 
ตัวเมืองตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตโย 
“Tejo” ลิสบอน เป็น เมื อง ท่ี มี
ประวติัยาวนานกว่า 800 ปี แวะ
รับประทานอาหารกลางวนัท่ี
เมืองคาสเตโลแบรนโค ผ่านชม 
PONTE 25 ABRIL “ส ะพ าน 
25 เมษายน” สะพานแขวนท่ียาว
ท่ี  สุดในยโุรป เขา้สู่กรุงลิสบอน 
ชมตวัเมืองลิสจากบนยอดเขาอนั
เป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับท่ีเมืองริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี 
แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชาย
เฮน ร่ี  เดอะ เน วิ เก เตอ ร์  แวะ
ถ่ายรูปกบัหอคอย เบเล็ง “Belem 
Tower” เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อ
เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้น
ของการเดินเรือออกไปส ารวจแ  
ละค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส 
จากน้ันชมภายนอกมหาวหิารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดา
กามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกว้า่ให้เป็น
มรดกโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย น าท่านอสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 
19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมือง
เก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางท่ี
จตุัรัสมาร์  เกส เดอ ปอมบาล ท่ี
มีอนุสาวรีย์ของมาร์ เกส  เดอ 
ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อป
ป้ิงสินค้าช่ือดังมากมาย  อาทิ 
LOUIS VUITTON, GUCCI, 
LOEWE, YSL, ETC. ห รื อ จ ะ
เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      NOVOTEL LISBON HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6       ลสิบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า ตะวนัตกสุดขอบยุโรป - คาเซเรส  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA” (40ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 0.45 ช.ม.)อนัเป็นแหลมท่ี
ตั้ งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตก
ของท วีป ยุ โรป   ตั้ งอยู่ ติ ด กับ
มหาส มุทรแอตแลน ติก  ท่ าน
สามารถซ้ือ “C  ertificate” เป็นท่ี
ระลึกส าหรับการมาเยือน ณ ท่ี
แห่งน้ี จากน้ันเดินทางสู่เมืองซินต
ร้ า  “SINTRA” เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง
พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตวัเมืองเก่าตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 หรือซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” (350ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 3.40 ช.ม.) เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซ

เรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางท่ีสุดในประเทศสเปน น าท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคา
เซเรส ท่ีได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้ งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 25 ปีก่อน
คริสตก์าลโดยกองทพัชาวโรมนัท่ีขยายอาณานิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่7       คาเซเรส – กรุงแมดริด –  พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก้  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

เดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) (300ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 3.00 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน  
ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ ายุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ล
ลิปท่ี 2 ได้ทรงยา้ยท่ีประทับจาก
เมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศ
ให้มาด ริด เป็น เมืองหลวงใหม่
ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือ
พระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมือง
บายาโดลิด มาดริดได้ช่ือว่าเป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลก น าท่านออกเดินทางเข้าชม 
“ พ ร ะ ร า ช วั ง ห ล ว ง  “Royal 
Palace” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆ
ในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อค โดยการ
ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆ กวา่ 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นท่ี
เก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! หมูหันสเปน 
บ่าย จากน้ันเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลาง

เมือง นอก   จากจะเป็น จุดนับ
กิ โล เมตรแรกของส เปนแล้ว 
( กิ โ ล เม ต ร ท่ี ศู น ย์ )  ย ั ง เ ป็ น
ศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์
ทุกสาย และย ังเป็น จุดตัดของ
ถน น ส ายส าคัญ ข อ ง เมื อ ง ท่ี
หนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และ
ห้ างสรรพ สินค้าให ญ่ อีกด้วย 
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มา
โดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน าท่านเขา้สู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลาง
เมือง นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น 
และรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมือง 



9 
 

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / ชม “ระบ าฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจ าชนชาติของ
ประเทศสเปน มีต้นก าเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนาน ามาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบ
ซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นร า 

พกัที่         NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่8       กรุงแมดริด – สนามฟุตบอลซานเตยีโก้ เบอร์นาบิล - ช้อปป้ิง Las Rozas Village 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ด้ านห น้ า “สน าม ฟุ ตบอล
ซานเตียโก้เบอร์นาบิล” ของ
ทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” 
ซ่ึ ง เป็ น สน าม ฟุ ตบ อล ท่ี มี
ช่ือเสียงระดบัโลก  มีนักเตะท่ี
มีช่ือเสียงเล่นอยู่มากมาย ให้
คณะไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้
มากมายอาทิ เช่น ผ้าพันคอ , 
ห ม วก , เ ส้ื อ ฟุ ต บ อ ล , ลู ก
ฟุ ตบอล , แก้วน ้ า , มาสคอ
ตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารไทย!!! 
บ่าย น าท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Las Rozas Village ให้ท่านไดมี้เวล  าเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน

ราคาพิเศษ 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 Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, 
Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่         NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่9       กรุงแมดริด - กรุงเทพฯ 
 ได้เวลานัดหมาย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่สนามบิน 
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09.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY076 
19.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
21.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY402 

วนัที่10      กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

 20-29 พ.ย. 2561 52,900 52,900 52,900 15,900 

22 พ.ย.-01 ธ.ค. 2561 52,900 52,900 52,900 15,900 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 2561 52,900 52,900 52,900 15,900 

27 พ.ย.-06 ธ.ค. 2561 52,900 52,900 52,900 15,900 

01-10 ธ.ค. 2561 53,900 53,900 53,900 15,900 

08-17 ธ.ค. 2561 53,900 53,900 53,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริด -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการ 3,500.-) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยโุรป 16 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้า

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
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*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


