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แมดริด – เซโกเบีย – อาวลิา – บาดาโฆส – ลสิบอน 
ซินตร้า – แหลมโรก้า – คาเซเรส – โทเลโด 

เข้าชมพระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ – วาเลนเซีย 
บาร์เซโลน่า – ยอดเขามองต์จูอคิ - มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
07-15 เม.ย // 10-18 เม.ย 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
วนัที่2     แมดริด – เซโกเบีย – อาวลิา – บาดาโฆส 
00.25 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
01.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองแมดริด...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR147 
07.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแมดริด ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” เมืองมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน ตวั
เมืองตั้งอยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหวา่งแม่น ้ าเอเรสมากบัแม่น ้ ากลาโมเรส  ห่างจากกรุงมาดริดไปทางทิศเหนือ 
เมืองเซโกเบีย นั้ นถือเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมายโดยเฉพาะงาน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ นกัท่องเท่ียวจะ
ได้ชมความวิจิตรงดงามของส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ช่ือ เ สี ยง เหล่ านั้ น  เ ช่น  มหาวิหาร  โบสถ ์
ปราสาท และอีกส่ิงก่อสร้างท่ีถือเป็นไฮไลท์
ประจ าเมือง คือ สะพานส่งน ้ าโบราณ ซ่ึงถือ
เป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมือง จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอาวิลา” เมืองโบราณอนัเก่าแก่ ซ่ึงตั้งอยูใ่น
แควน้คาสตีลและเลออน ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบเจ็ดแควน้ปกครองตนเองของประเทศสเปน และนอกจากน้ี อาวิ
ลา ยงัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 1,131 เมตร หรือ ประมาณ 3,665 ฟุต ซ่ึงถือวา่เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในประเทศสเปนอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาดาโฆส” เมืองหลวงของแควน้เอ็กซ์เรามาดูรา ทางตอนใต ้ห่างจากชายแดน

ประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่
ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้ห้คนรุ่นหลงั 
ภาพของเมืองท่ีมีปราสาทอลักาซาบา บนเนิน
เขาโอรินาเซ เหนือแม่น ้ ากวัเดียน่า เป็นฉากท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอาหรับได้อย่าง
ชดัเจน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่       Hotel AC Badajoz  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                
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วนัที่3     บาดาโฆส - ลสิบอน – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “กรุงลิสบอน” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” ลิสบอน
เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี ผา่นชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนท่ี
ยาวท่ีสุดในยโุรป 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงลิสบอน” ชมตวัเมืองลิสจากบนยอดเขาอนัเป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai 

(National Sanctuary of Christ the King) 
เป็นรูปป้ันใหญ่ของพระเยซูคริสต ์ยืนกาง
แขนอยู่บนแท่นสูง คล้ายกันกบัท่ีเมืองริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล จากนั้น
ผา่นชมบริเวณจตุรัส Praça do Comércio 
ท่ี ส ร้ า ง ข้ึ น เ พื่ อ ร า ลึ ก ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์
แผ่นดินไหวปี 1755 ผ่านชมย่านไบซ่า 
“Baixa Pombalina” ท่ีเช่ือมกบัถนนชอ้ป
ป้ิงท่ีคร่าคร ่ าไปด้วยร้านอาหารและร้านขายสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ด้านหน้าเป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีมี
พระราชวงัเก่ารายรอบ มีอนุสาวรียข์องกษตัริย ์José ท่ี 1 ผูป้ระสูติท่ีเมืองแห่งน้ีในปี 1750 ผา่นชม Elevador 
de Santa Justa ลิฟทท่ี์ตั้งอยูบ่นถนน Rua de Santa Justa ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อเขต Baixa ข้ึนไปยงั Carmo 
Square ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรชาวโปรตุเกสผูเ้ป็นศิษยข์องกุตตาฟ ไอเฟล ผูส้ร้างหอไอเฟลในปี 
1902 ช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da 
Liberdade เป็นถนนสายช้อปป้ิงท่ีสร้าง
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ี
เช่ือมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไป
สุดทางท่ีจตุัรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมี
อนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืน
โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัมากมาย อาทิ 
LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, 
YSL, ETC. หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัที่ :     NOVOTEL LISBON HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       

 

                  



4 
 

 

วนัที่4     ลสิบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า – คาเซเรส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินตร้า “SINTRA” เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจาก
องคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก 
เดินเล่นชมตวัเมืองเก่าตั้ งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 11  หรือซ้ือของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ 
“ แหลมโรก้า” “CAPO DA 
ROCA”  อันเ ป็นแหลมท่ีตั้ งอยู่
ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป
ยุโรป  ตั้ งอยู่ ติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติก  ท่ านสามารถ ซ้ือ  
“Certificate”  เป็นท่ีระลึกส าหรับ
การมาเยอืน ณ ท่ีแห่งน้ี จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery”(ภายนอก) 
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และไดรั้บการ
รับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคา

เซเรส” เมืองหลวงของจงัหวดัคา
เซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณา
เขตกว้างขวางท่ีสุดในประเทศ
สเปน น าท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่า
ของเมืองคาเซเรส ท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.
1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนคร้ังแรก
เม่ือ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดย
กองทัพชาวโรมันท่ีขยายอาณา
นิคมเขา้มาถึงดินแดนคาตาเนียใน
อดีต 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Hotel Alcántara หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง    
 

                              

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่5       คาเซเรส – โทเลโด – แมดริด 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
โทเลโด” ซ่ึงตั้ งอยู่ทางภาค
กลางของประเทศสเปนชม
ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิ
ซากรา” ประตูเมืองปูเอร์ตา 
เด บิซากรา เป็นหน่ึงในประตู
เมืองท่ี มี  ความส าคัญท่ีสุด
ของเมืองโตเลโด้ ประเทศ
สเปน ตั้งอยูท่างทิศเหนือของ
ยา่นเมืองเก่า  ซ่ึงสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 10 สร้างดว้ยหินท่ีแขง็แรงไดส้ัดส่วน ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซ่ึงเป็นวิหาร
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่งโทเลโดน้ีเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบ
กอธิคก าลงัแพร่หลายอยูใ่นยุโรป และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1493 นบัเป็นวิหารสไตล์โกธิคท่ีสวยงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป 

 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ “กรุงแมดริด” เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบั

ความสูง 650 เมตร เป็นมหา
นครอันทันสมัยล ้ ายุค ท่ี ซ่ึง
กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2  ไดท้รงยา้ย
ท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมา
ไวท่ี้น่ีและประกาศให้มาดริด
เป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้น
ช่วงปี ค.ศ.1601 - 1607 เม่ือ
พระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ี
เมืองบายาโดลิด มาดริดไดช่ื้อ
ว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก 

อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัท่ี :        NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่6        แมดริด – พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - วาเลนเซีย  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางเข้าชม “พระราชวงัหลวง “Royal Palace” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส 
มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 
1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อค 
โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแ  
บ บ ฝ ร่ั ง เ ศ ส แ ล ะ อิ ต า เ ลี ย น 
ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 
ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ิน
ส าคัญ ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้ น 
จากน้ันน า ท่าน สู่พลาซ่า  มายอร์ 
(Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอตา้เดล
ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมืองนอก  จากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว 
(กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของ
เมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดร
นาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง แวะเก็บภาพดา้นหนา้สนามฟุตบอลของสโมสรช่ือดงัแห่งลาลีกาสเปน “ราชัน
ชุดขาว REAL MADRID” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วาเลนเซีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสเปน ตั้งอยู่บริเวณอ่าวบาเลนเซีย บน

ชายฝ่ังทางทิศตะวนัออกของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนของสเปน เมือง
บาเล  นเซียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
เร่ืองของการเป็นเมืองแห่งศิลปะ
และพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีโด่งดังไป
ทัว่โลก ยิ่งไปกว่านั้น บาเลนเซียยงั
เป็นเมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์
อนัน่าหลงใหล มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น หอคอยตอร์
เรส เด เซอรานอซ มหาวหิารซานตา  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Hilton Trinidad  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
     

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


7 
 

 

วนัที่7     วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า เป็นเมืองหลกัของแควน้กาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองทั้ง
ในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปน มีประชากรในตวัเมือง 1,620,943 คน แต่ถา้นบัปริมณฑล
โดยรอบอาจมากกวา่ 4 ลา้นคน ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาว
เพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจ
ทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านไดช้้อป
ป้ิง ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า
และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้ งอยู่ตลอดแนว
ถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัท่ี :     Catalonia Atenas Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง      
วนัที่8     บาร์เซโลน่า – มองต์จูอคิ – มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ - เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา แวะบนัทึกภาพกบัสนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์
รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”
Mont Juic จากน้ันผ่านชม อนุสาวรีย์ 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  นักเดินเรือผู ้
ยิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียน
และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 แวะ
บนัทึกภาพกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟา
มิเลียร์ (Sagrada Familia) (ดา้นนอก) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่
ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึง
อจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาในการท าภาษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทางกลบั 
17.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR146 

วนัที่9  กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ 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 
 

เมษายน 2561 65,900 65,900 65,900 16,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

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

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป 18 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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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 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสด งท า งก า ร เ งิ น อ่ื น ๆ  ส า ม า รถ ย่ื นแนบ เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ใ ห้ หลั ก ฐ านก า ร เ งิ นขอ ง ท่ า นสม บู ร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*เ ด็ ก ต้ อ ง ท า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า 
*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  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


