
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12588 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

บาร์เซโลน่า - จุดชมววิเขามองต์จูอคิ - สนามฟุตบอลคมัป์นู - เข้าชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ 
ถนนลารัมบรา - ซาราโกซ่า - จตุัรัสพลาซ่า เดล ฟิลลาร์ - โทเลโด้ - ลสิบอน   
มหาวหิารเจอโรนิโม - ถนน AVENIDA DA LIBERDADE – ซินตร้า 

แหลมโรก้า  “ตะวนัตกสุดขอบยุโรป” - คาเซเรส - แมดริด – เข้าชมพระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์
เมนูพเิศษ ! ข้าวผดัสเปน, อาหารไทย, หมูหันสเปน  ชมระบ าฟลามิงโก้ 

ก าหนดการเดินทาง 
 05-13 พ.ค. // 18-25 พ.ค. // 08-16 มิ.ย. // 22-30 มิ.ย. 62 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์

สายการกาตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

20.35 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR835 
23.50 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
วนัที่2  บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามฟุตบอลคมัป์นู  
 เข้าชมมหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา  
01.40 ออกเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR137 
07.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลน่ำ น ำท่ำนออกเดินทำงแวะถ่ำยรูป

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ดำ้นหนำ้ของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” สนำมฟุตบอลสโมสร “ทมีเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุน้เคยในอีกช่ือวำ่ 
“บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่
ประสบความส าเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซ่ึงมีนักฟุตบอลที่มีช่ือเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี, 
เนย์ม่าร์, หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ  ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนจุดชมวิวเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic ผ่านชม 
อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทำงจำกกรุงบำร์เซโลนำ ไปพบหมู่เกำะ
แคริบเบียนและทวปีอเมริกำในปี ค.ศ.1492  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำรน ำท่ำน น ำท่ำนเขำ้ชมมหำวิหำรซำกรำดำ้ ฟำอมิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอย่ำงสวยงำม
แปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ีแสดงถึง
อจัฉริยภำพของ อันโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหำ
วิหำรแห่งน้ี น าท่านเดิน  ทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยำ่นท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของบำร์เซโลนำแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของ
คนทุกวยัถนนสำยเล็กๆท่ีมีควำม  ยำวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่
มีสีสันเสน่ห์น่ำประทบัใจทั้งกลำงวนัและกลำงคืนอิสระให้
ท่ำนได้ช้อปป้ิง ตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำ
และเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, 
TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำนตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่ำน
สำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นต ารับ 
พกัที่:  FIRA CONFRESS HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่3   บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า– จตุัรัสพลาซ่า เดล ฟิลลาร์– โทเลโด้ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโก

ซ่า” (313 กม.) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีตของ 
อ ำ ณ ำ จั ก ร อ ำ ร ำ ก อ น  ตั้ ง อ ยู่ ท ำ ง ภ ำ ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ัง
แม่น ้ ำเอโบร ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สัมผสักับ
ธรรมชำติของภูมิประเทศอันหลำกหลำยและ
งดงำมแปลกตำของภูมิภำคสเปนตอนกลำง ชม 
“มหำวหิำรแม่พระแห่งเสำศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือท่ีรู้จกั



 
 

ในนำม “ซำนตำ มำเรีย เดอร์ฟิลลำร์” ตำมต ำนำนสมยัแรกเร่ิมของพระศำสนจกัรกล่ำวไวว้่ำ อคัรสำวกยำคอบ
หรือเซนตเ์จมส์ ในระยะเร่ิมแรกนั้นกำรเผยแพร่พระธรรมของท่ำนไม่ไดเ้กิดผลมำกมำยนกั จนกระทัง่ท่ำนเห็น
พระแม่มำรีมำปรำกฎเพื่อชกัชวนท่ำนไปยงักรุงเยรูซำเล็ม ในนิมิตนั้น พระนำงปรำกฎอยูบ่นเสำท่ีถูกแบกมำโดย
หมู่เทพนิกร และเช่ือกนัวำ่เป็นเสำศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบัเสำในซำรำโกซ่ำ ต่อมำคริสตศ์ำสนิกชนนิยมมำกรำบ
ไหวข้อพรจำกพระแม่มำรีใหห้ำยจำกอำกำรเจบ็ป่วยเป็นจ ำนวนมำก น าท่านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” 
สถำนท่ีส ำหรับกำรเดินชมเมือง โบสถ ์วหิำร ซ่ึงจตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองโทเลโด”้ Toledo (383 กม.) ซ่ึงตั้งอยูท่ำงภำคกลำงของประเทศสเปน ในแควน้คำ

สตีล-ลำมนัชำ ในปี ค.ศ. 1986 องคก์ำรยเูนสโก ไดป้ระกำศใหเ้มืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจำกมีมรดก
ทำงประวติัศำสตร์และวฒันธรรมอยำ่งมำกมำยในฐำนะหน่ึงในเมืองหลวงของจกัรวรรดิสเปน   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอำหำรเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ที่พกั :  EUROSTARS HOTEL TOLEDO หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4   โทเลโด้ – ชมย่านเมืองเก่า – เมรีด้า – บาดาโฆส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 หลังอาหารน าท่านชมเมืองโทเลโด เมืองแห่ง 3 วฒันธรรมของ

ชำวคริสต์ ชำวยิว และชำวมวัร์ ชมประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิ
ซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดของเมือง
โตเลโด ้ประเทศสเปน ตั้งอยูท่ำงทิศเหนือของยำ่นเมืองเก่ำ ซ่ึง
สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 10 สร้ำงด้วยหินท่ีแข็งแรงได้สัดส่วน 
โค้งเป็นรูปเกือกม้ำ และค่อยๆ ลดหลั่น ได้รูปสวยงำมทุกๆ 
แห่งของเมืองโตเลโด้ ชมย่ำนเมืองเก่ำท่ีมีควำมแตกต่ำงของ
สถำปัตยกรรมแบบอำรบิค, มูเดฆำร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ท่ี
มีให้พบเห็นมำกมำยตำมอำคำรส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ ของเมือง เช่น 
“มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถำปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่ำ
คู่บำ้นคู่เมือง ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆรำชแห่งสเปน ใช้
เวลำก่อสร้ำง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้ำงข้ึนในสไตล์โกธิกท่ี
ถือวำ่ยิง่ใหญ่และ สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมชำวมุสลิม
ใชเ้ป็นสุเหร่ำ ต่อมำไดก่้อสร้ำงรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆำร์ บำร็อค และนีโอ
คลำสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันเดินทางสู่เมือง “เมืองเมรีด้า” (320 กม.) เมรีดำเป็นเมืองท่ีน่ำหลงใหลและมีประวติัศำสตร์ยำวนำน เมือง

ท่ีก่อตั้งโดยจกัรพรรดิเอำกุสตุสแห่งโรมนัเม่ือ 25 ปีก่อนคริสตกำลน้ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัลูซิ
เทเนียแห่งโรมนั ชมควำมงดงำมในอดีตของโครงสร้ำงท่ีมีอำยุกวำ่ 2,000 ปี จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองบาดาโฆส” 
(62 กม.) เมืองหลวงของแควน้เอก็ซ์เรำมำดูรำ   

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


 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :   HOTEL BADAJOZ CENTER  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5   บาดาโฆส – กรุงลสิบอน – ชมภายนอกมหาวหิารเจอโรนิโม 
 อสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน “LISBON” (226 
กม.) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำเตโย 
“Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัยำวนำนกว่ำ 800 ปี แวะ
รับประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีเมืองคำสเตโลแบรนโค ผ่านชม 
PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพำนแขวนท่ียำวท่ี  
สุดในยุโรป เขำ้สู่กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจำกบนยอดเขำอนั
เป็นท่ีตั้งของอนุสำวรีย ์Cristo Rai (National Sanctuary of Christ 
the King) คลำ้ยกนักบัท่ีเมืองริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำรน าท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้ำงข้ึนในปี 

ค.ศ.1960 เพื่อฉลองกำรครบ 500 ปี แห่งกำรส้ินพระชนม์
ของเจำ้ชำยเฮนร่ี เดอะเนวเิกเตอร์ แวะถ่ำยรูปกบัหอคอย เบ
เล็ง “Belem Tower” เดิมสร้ำงไวก้ลำงน ้ ำเพื่อเป็นป้อม
รักษำกำรณ์ดูแลกำรเดินเรือเขำ้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำร
เดินเรือออกไปส ำรวจและคน้พบโลกของ วำสโก ดำกำมำ 
นกัเดินเรือชำวโปรตุเกส จากน้ันชมภายนอกมหาวิหารเจอ
โร นิโม “Jeronimos Monastery” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติแก่ “วำสโกดำกำมำ” ท่ีเดินทำงสู่อินเดียเป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และไดรั้บกำรรับรองจำก
องคก์ำรยูเนสโกว้ำ่ให้เป็นมรดกโลก จากน้ันอิสระกับการช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade เป็น
ถนนสำยชอ้ปป้ิงท่ีสร้ำงในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจำกเขตเมืองเก่ำผำ่ใจกลำงเมืองไปสุด
ทำงท่ีจตุัรัสมำร์  เกส เดอ ปอมบำล ท่ีมีอนุสำวรียข์องมำร์เกส เดอ ปอมบำล ยืนโดดเด่นเป็นสง่ำอยูบ่นเสำ
สูง อิสระให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ช่ือดงัมำกมำย อำทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. 
หรือจะเลือกซ้ือของฝำกของท่ีระลึกท่ีวำงขำยเรียงรำยบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  NOVOTEL LISBON HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  ลสิบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า ตะวนัตกสุดขอบยุโรป - คาเซเรส – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

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


 
 

 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA 
ROCA” (41 กม.) อนัเป็นแหลมท่ีตั้ งอยู่ปลำยสุดทำงทิศ
ตะวันตกของทวีปยุ โ รป   ตั้ ง อยู่ ติ ดกับมหำส มุทร
แอตแลนติก ท่ำนสำมำรถซ้ือ “Certificate” เป็นท่ีระลึก
ส ำหรับกำรมำเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี จากน้ันเดินทางสู่เมืองซินต
ร้า “SINTRA” (33 กม.) เป็นท่ีตั้งของพระรำชวงัท่ีสวยงำม
ท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 
เดินเล่นชมตวัเมืองเก่ำตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 หรือซ้ือของ
ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” (342 กม.) เมือง

หลวงของจงัหวดัคำเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอำณำเขต
กวำ้งขวำงท่ีสุดในประเทศสเปน น ำท่ำนเท่ียวชม เขตเมือง
เก่ำของเมืองคำเซเรส ท่ีได้รับกำรประกำศเป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 25 ปีก่อน
คริสตก์ำลโดยกองทพัชำวโรมนัท่ีขยำยอำณำนิคมเขำ้มำถึง
ดินแดนคำตำเนียในอดีต 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั : NH COLLECTION HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่7  คาเซเรส – กรุงแมดริด –  พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ – ระบ าฟลามิงโก้  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) (303 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู่ใจกลำง
แหลมไอบีเรียน ในระดบัควำมสูง 650 เมตร เป็นมหำนครอนัทนัสมยัล ้ำยุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รง
ยำ้ยท่ีประทบัจำกเมืองโทเลโดมำไวท่ี้น่ีและประกำศใหม้ำดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 
1607 เม่ือพระเจำ้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้ำ้ยไปท่ีเมืองบำยำโดลิด มำดริดไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! หมูหันสเปน 

บ่าย หลังอาหาร เข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝ่ังแม่น ้ ำแมนซำนำเรส มีควำมสวยงำม
โอ่อ่ำอลงักำรไม่แพพ้ระรำชวงัอ่ืนๆในทวปียโุรป พระรำชวงั
หลวงแห่งน้ีถูกสร้ำงในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์
บำร็อค โดยกำรผสมผสำนระหวำ่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิ



 
 

ตำเลียน ประกอบดว้ยห้องต่ำงๆ กว่ำ 2,830 ห้อง จากน้ันเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปู
เอตำ้เดลซอล หรือประตูพระอำทิตย ์จตุัรัสใจกลำงเมือง นอกจำกจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ 
(กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลำงรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสำย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสำยส ำคญั
ของเมืองท่ีหนำแน่นดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย และหำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ำยรูปกบัอนุสำวรียห์มีกบัตน้มำ
โดรนำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / ชม “ระบ ำฟลำมิงโก”้ Flamingo Dance กำรแสดงประจ ำชนชำติของ
ประเทศสเปน มีตน้ก ำเนิดจำกนิทำนพื้นบำ้นของสเปนใต ้แล้วมีกำรพฒันำน ำมำเป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบ
ซบัซอ้น ทั้งจงัหวะดนตรีและกำรเตน้ร ำ 

ที่พกั :  NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  แมดริด – ช้อปป้ิง Las Rozas Village – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้า “สนาม
ฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” ของทีมรำชนัชุดขำว “รี
ลมำดริด” ซ่ึงเป็นสนำมฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  มี
นักเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยู่มำกมำย จำกนั้นเดินทำงสู่ Las 
Rozas Village ใหท้่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนม
มำกมำยในรำคำพิเศษ 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. 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัอสิระ ตามอธัยาศัย  
บ่าย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินมาดริด เพ่ือท า TAX REFUND ก่อนเดินทางกลบั 

17.10 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำตำ้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 150 

วนัที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

01.10 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

02.55 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 836 

13.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*** หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

05-13 พ.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

18-25 พ.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

08-16 ม.ิย. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

22-30 ม.ิย. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำเซโรน่ำ // มำดริด-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล     หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 
 



 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำทิปคนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร / วนั / 1 ท่ำน 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท  / วนั / 1 ท่ำน (หำกท่ำนประทบัใจในกำรเดินทำง) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 
 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 



 
 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
*เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 
 



 
 

 


