


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	กรุงมาดริด

2 สนามบินBarajas	-	กรุงมาดริด	-	พระราชวังหลวง	-	เมืองเซอโกเบีย	-
สะพานโรมัน	-	มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย	-	ปราสาทแหงเซโกเวียหรือ
ปราสาทอัลกาซาร

พักที่	HOTEL
candido	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองซาลามังกา	-	พลาซามายอร	-	เมืองปอรโต
พักที่	Hotel
holiday	inn
porto	gaia	หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรือในแมน้ําดูวโร	-	Las	Ramblas	-	ชมแหลมโรกา	-	เมืองลิสบอน

พักที่	hotel
holiday	inn
lisbon	-
continental
หรือเทียบเทา

5 เมืองลิสบอน	-	พระราชวังหลวง	-	มหาวิหารเจอโร	นิโม	-	หอคอยเบเลม	-
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี	-	เมืองบาดาจอซ

พักที่	ac
barajoz	by
marriott	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองโทเลโด	-	มหาวิหารโทเลโด	-	กรุงมาดริด
พักที่	ayre	gran
colon	Hotel
หรือเทียบเทา

7 สนามบินซานเตียโก	-	พลาซาเดอ	เอสปาญนา	-	พลาซามายอร	-	ปูเอตา
เดล	ซอล	-	รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	-	สนามบินแมดริด	-	สนามบินโดฮา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	พ.ย.	60	-	9	พ.ย.	60 63,900	บาท 63,900	บาท 63,900	บาท 11,000	บาท

16	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 63,900	บาท 63,900	บาท 63,900	บาท 11,000	บาท

23	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 63,900	บาท 63,900	บาท 63,900	บาท 11,000	บาท

14	ธ.ค.	60	-	21	ธ.ค.	60 63,900	บาท 63,900	บาท 63,900	บาท 11,000	บาท



แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

18.00	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารขาออกชัน้	4	ประตูทางเขาเบอร	6-8
เคานเตอร	Q	สายการบินกาตาร	แอรเวย	(qr)	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระ	และบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
19.30	น.	ออกเดินทางสู	มาดริด	โดยเที่ยวบินที่	QR	833/Qr	147	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา

ประเทศกาตาร	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน

ชวงเชา
06.55	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินบาราคัส	(Barajas)	กรุงแมดดริด	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

แลว	รถโคชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป
นําคณะเดินทางเขาสู	กรุงแมดดริด	เมืองหลวงของประเทศสเปน	มหานครอันทันสมัยลํ้ายุค	ที่ซึ่งกษตัริยฟิล

ลิปที่	2	ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไวที่น่ี	และประกาศใหแมดดริดขึน้เป็นเมืองหลวงใหมของ
พระองค	จากน้ันระหวางปี	ค.ศ.	1601-1607	เมื่อพระเจาฟิลลิปที่	3	ไดยายไปที่เมืองวัลลาโดลิด	แมดดริดก็ได
ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดน้ี	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และสูงสุดแหงหน่ึง
ในยุโรป
นําคณะเที่ยวชมเมืองเกาแกนับพันปี	ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําทานแวะถายรูปที่ระลึกกับ	สนามสูวัวกระทิง	Plaza	de	Toros	ที่ชาวสเปนนิยมชมชอบการสูวัว	เน่ืองดวย

เป็นวิถีโบราณแหงการเอนเตอรเทนที่เราใจมาชานาน
จากน้ันนําคณะเขาชม	พระราชวังหลวง	ของกษตัริยฮวนคาลอส	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานาเรส

มีความสวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป	เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ
โตของพระราชวังแวรซายส	และความสวยงามของพระราชวังลูฟวในฝรั่งเศส	พระราชวังหลวงแหงน้ีจึงถูกสราง
ดวยหินทั้งหลัง	ในปี	ค.ศ.	1738	ในสไตลบาร็อค	โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน



ประกอบดวยหองตางๆ	มากมายถึง	2,830	หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นที่เก็บภาพ
เขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ันรวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆ	อาทิ	พัดโบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,
อาวุธ	ฯลฯ
จากน้ันชม	อุทยานหลวง	ที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ดอกไมงดงามตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ออกเดินทางสู	เซโกเบีย	เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบียในแควนคาสตีลและเลออองของสเปน	ตั้งอยู

บริเวณจุดบรรจบระหวางแมน้ําเอเรสมากับแมน้ํากลาโมเรสที่เชิงเขากวาดารรามา	โดยขณะที่อยูภายใตการ
ปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร	เมืองน้ีมีชื่อเรียกวา	เซโกเบีย	(Segovia)	สันนิษฐานวาชื่อเมืองมีรากศัพท
มาจากภาษาของชาวเคลตวา	เซโกบรีกา	(Segobriga)	ซึ่งเกิดจากการประสมของคําวา	Sego	แปลวา
“ชัยชนะ”	และคําวา	Briga	แปลวา	“เมือง”
นําทานแวะถายรูปที่ระลึกกับ	สะพานสงน้ําโรมัน
จากน้ันนําชมเขตเมืองเกาลอมรอบดวยกําแพงที่สรางขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	8	และไดรับการบูรณะใน

ระหวางคริสตศตวรรษที่	15	แวะถายรูปที่ระลึกกับ	มหาวิหารแหงเมืองเซโกเบีย	(Segovia	Cathedral)	ที่มีชื่อ
เสียง	
ถายรูปกับ	ปราสาทแหงเซโกเบีย	หรือ	ปราสาทอัลกาซาร	(คําวาอัลกาซาร)	ในภาษาอาระบิกแปลวา

ปราสาท	หลา	ยคนเรียกปราสาทแหงน้ีวาปราสาทแหงเทพนิยาย	เพราะความสวยสงางามที่มองเห็นไดจาก
ภายนอก	ตั้งอยูบนชะงอนผาสูงที่แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกับรานคาตางๆ	ที่เรียงรายสองขางทางกันตาม

อัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูหมูหันอันขึ้นชื่อ	)
พักคางคืน	ณ	HOTEL	candido	หรือเทียบเทา

ตั้งอยูที่กรุงมาดริด	ประเทศสเปน	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	พ.ศ.	2471	รองรับ
การเป็นประตูสําคัญในการเขาออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,	แอรนอสทรัม	และแอรยูโร
ปา

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน

พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานา
เรส	สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค	โดยการผสม
ผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา
2,830	หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพ
เขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน	รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัด
โบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ	จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มี
การเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาวสเปนที่ตั้ง
อยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองเซอโกเบีย	(Segovia)	เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน	องคการ
UNESCO	ยังไดขึน้ทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี	1985

สะพานโรมัน	Puente	Romano	สะทอนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองไดดี
ที่สุดทอดขาม	แมน้ําฆัวตาลควิวีร	Guadalquivir	River	รายลอมดวยสิ่งกอสราง
ในยุคโรมัน	อาทิเชน	วิหาร	โรงละคร	สุสาน	รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิ
เมียน

เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก	มีรูปแบบสถาปัตยกรรม	เป็นสไตล
โกธิค	มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย	ตั้งอยูบนจัตุรัสกลางเมืองเซโกเวีย

หลายคนเรียนปราสาทแหงน้ีวาปราสาทแหงเทพนิยาย	เพราะความสวยสงา
งามที่เห็นภายนอก	ตั้งอยูบนผาสูง	ที่แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน	สรางขึน้
ในสมัยศตวรรษที่	13	และไดเราการตอเติมสมัยศตวรรษที่	15	-	16	ปราสาท
แหงน้ีมีลักษณะเหมาะแกการตั้งรับขาศึก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูหมูหันอันขึน้ชื่อ	)
	พักที่	HOTEL	candido	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	ซาลามังกา	เมืองหลักของจังหวัดซาลามังกาในแควนคาสตีลและเลออง	เมืองมีชื่อที่ไดยินมา

นานแลว	โดยเฉพาะกิติศัพยในเรื่องของความเกาแกและงดงาม	เมืองน้ีจึงเป็นเมืองที่คอนขางมีมนตขลังอีกเมือง
หน่ึงทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน	บนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส	ในอดีต	เมืองซาลามังกา	เป็นเมืองที่มี
ความสําคัญเป็นอยางมาก	เน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอํานาจอยู
นําทานสู	ปลาซา	มายอร	(Plaza	Mayor)	ศูนยกลางของเมือง	สรางโดยศิลปะสไตลบาร็อก	อันเป็นเอกลักษณ

ของความอูฟ ูในยุคศตวรรษที่	16-18	ในฤดูรอน	พลาซา	มายอร	คือพื้นที่แหงความบันเทิงของชาวสเปน	หน่ึงใน
น้ันก็คือการสูวัวกระทิง	จนในที่สุดก็เลิกจัดขึน้ที่พลาซาแหงน้ีในกลางยุคปี	ค.ศ.	1800	ปัจจุบันบริเวณน้ีเรียกได
วาเป็นจุดศูนยกลางของการทํากิจกรรม	และการพบปะของผูคน
จากน้ันนําทานถายรูปกับ	มหาวิทยาลัยซาลามังกา	(University	of	Salamanca)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเกาแก

ของประเทศสเปนยาวนานถึง	700	กวาปี	นับวามีอายุเกาแกไมแพมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอื่นๆ	ในยุโรป
อยางไรก็ตามสถาปัตยกรรมสําคัญของซาลามังกาคือ	มหาวิหาร,	พระราชวัง	และตัวอาคารหลายแหงของ



มหาวิทยาลัยยังคงมีสภาพสมบูรณ	จนกระทั่งเมื่อปี	ค.ศ.	1988	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเขตเมืองเกา
ของซาลามังกาเป็นมรดกโลก	และในปี	ค.ศ.	2002	ก็ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองหลวงดานวัฒนธรรมของยุโรป
รวมกับเมืองบรูจสของเบลเยียม
นําทานถายรูปกับ	มหาวิหารซาลามังกา	ที่อยูในเขตเมืองเกาเป็นสวนหน่ึงของอาคารประวัติศาสตรที่ไดรับ

การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	มหาวิหารในเมืองที่สําคัญมี	2	แหงคือ	มหาวิหารเกาสรางเมื่อศตวรรษที่	12	ดวย
รูปแบบศิลปะโรมัน	และมหาวิหารใหม	สรางเมื่อศตวรรษที่	16	เป็นศิลปะแบบโกธิกที่ดูทันสมัยขึน้	ใชเวลา
กอสรางนานกวา	200	ปีจึงแลวเสร็จ
ถายรูปที่ระลึกกับ	บานหอย	(House	of	Shell)	ตั้งอยูระหวางปลาซา	มายอรกับมหาวิหารใหม	ตึกน้ีมีชื่อตาม

เปลือกหอยที่ประดับบนกําแพงดานนอก	หอยที่ใชประดับน้ีเป็นตราประทับของเจาของเกาคืออัศวินซานติอาโก
และที่น่ีก็คือบานของอัศวินผูน้ี	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	15	ปัจจุบันไดกลายเป็นหอสมุดสาธารณะ	ซึ่งวาไป
ก็นาจะเป็นหอสมุดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือช็อปป้ิงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ออกเดินทางสู	ปอรโต	(Porto)	เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองในโปรตุเกส	และเป็นหน่ึงในเมืองศูนยกลางเกาแก

ของยุโรป	ตั้งอยูในภาคเหนือของโปรตุเกสที่ปากของแมน้ําดูวโร	(Duero	Hisz)	เป็นเมืองทาที่มีชื่อในดานไวน
ปอรโต	ซึ่งเป็นแหลงน้ําเมาชั้นดีของคนที่รักในการดื่ม	เพราะมี	Cave	ไวนของแตละ	แบรนดกระจายไปทั่ว	ดวย
ปัจจัยเหลาน้ีปอรโตจึงไดถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการ	ยูเนสโกในปี	ค.ศ.	1996	เมืองน้ีแบงการทอง
เที่ยวเป็นสามสวนใหญๆ	คือ
โซนชายฝ่ังทะเล	ซึ่งสรางชื่อตอนหนารอนใหกับเมืองน้ีไดอยางดี
โซนเมืองเกา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถเกา,	สถานีรถไฟเกาแก,	ตลาดดั้งเดิมและตึกราบานชองที่บอกถึงความ

เกาไดอยางดี	และสําหรับโซนน้ี	มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและเป็นที่ที่โรแมนติกมากคือที่	ริมแมน้ําที่ชื่อวา	The
Ribeira	ซึ่งมีทิวทัศนทั้งในกลางคืนและกลางวัน	สวนโซนที่สามที่มีแมน้ําดูวโรผากลาง	คือ
โซนเมืองใหม	หรือ	ยาน	Vila	Nova	de	Gala	โซนน้ีจะเป็นโซนที่สําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบในการดื่ม	เพราะ

เป็นแหลงผลิตไวนปอรโตของทุกยี่หอ	แลวแตเลือกสรรกันไป	ซึ่งสองยานน้ีถูกเชื่อมดวยสะพานเหล็กที่สูงเฉียด
ฟา	และแข็งแกรง	ซึ่งคนที่สรางสะพานแหงน้ีมีชื่อวา	Gustave	Eiffel	เป็นคนเดียวที่สรางหอไอเฟลในปารีส

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน	ณ	Hotel	holiday	inn	porto	gaia	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองซาลามังกา	(Salamanca)	ในแควนคาสตีลและเลออน	ทางภาคตะวันตก
ของประเทศสเปน	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูบน
ที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส	เป็นเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลาง
ของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ	ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึน้เป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1988

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองปอรโต	(Porto)	ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง
“ไวนปอรโต”	ซึ่งเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน	และเป็น
เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู	และเมืองน้ียังไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1996	อีกดวย	นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Hotel	holiday	inn	porto	gaia	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานลงเรือ	ลองชมความงามสองฟากฝ่ังแมน้ําดูวโร
ผานชม	Cais	da	Ribeira	เรือขนไวนโบราณ	Rabelos	ที่จอดเรียงรายใหชื่นชมความเป็นมาของเมืองน้ีและ

แมน้ําดูวโร	สถานที่แหงน้ีเคยเป็นสถานที่ที่รุงเรืองมากในสมัยที่เป็นทาเรือโบราณและตลาดคาขายมาตั้งแต
สองสามรอยปีกอน	บริเวณน้ีจึงไดรับขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
จากน้ันนําทานชมความงามของ	เมืองมรดกโลกปอรโต	โดยเริ่มจาก	ยานจัตุรัสอเลียโดส	หรือ	(Praça

dos	Liberdade)	เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองปอรโต	ที่ประกอบดวยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทําการของธนาคารและ
โรงแรม	และศาลาวาการเมือง	(City	Hall)	จัตุรัสแหงน้ีเป็นจัตุรัสขนาดใหญ	และเป็นแหลงรวมอาคาร
สถาปัตยกรรมเกาแกของปอรโต
อิสระใหทานไดถายรูปบริเวณจัตุรัสอเลียโดสแหงน้ี
จากน้ันนําทานชม	สถานีรถไฟ	Sao	Bento	ซึ่งเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ	ภายในมีการตกแตงดวย

กระเบื้องเขียนสีและลวดลายสีน้ําเงิน	บอกเลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส	สวยงามมาก
จากน้ันแวะถายรูปกับโบสถหลักที่เกาแกที่สุดของเมือง	โบสถ	Se	Catedral	อายุกวาพันปี	โบสถแหงน้ีเป็นที่

จัดงานอภิเษกสมรสของกษตัริย	Joao	ที่	1	บิดาของเจาชายเฮนรี่	ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส
เพื่อออกแสวงดินแดนใหม	จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทั่ว	โลก	และโปรตุเกสคือประเทศตะวันตกประเทศ
แรกที่มาติดตอกับไทยในปี	พ.ศ.	2054	โบสถแหงน้ีสรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง	และ
แมน้ํา	ดูวโร	เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุด	อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ
จากน้ันนําทานสู	ยาน	Shopping	Street	หลักของเมืองที่ถนน	Santa	Catarina	มีเวลาใหทานเลือกซื้อของ

ฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
ออกเดินทางสู	แหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป	ตั้งอยูในเขต

อุทยานแหงชาติซินทรา	หางจากลิสบอนเมืองหลวงประมาณ	45	กม.	ตัวแหลมจะยื่นออกไปทางตะวันตกสู
มหาสมุทรแอตแลนติก	ซึ่งบริเวณน้ีจะเป็นชะงอนผาสูงประมาณ	100	เมตรเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลซึ่ง
ทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญสูงกวา	30	เมตร	และถือไดวาใหญที่สุดในโลกก็วาได	จากตรงน้ีทานจะไดชมความงาม
ของมหาสมุทรแอตแลนติกอันยิ่งใหญไพศาลในยามอาทิตยอัศดง	เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก
สมควรแกเวลานําคณะเดินทางไปยัง	กรุงลิสบอน	เมืองหลวงเกาแกมีประวัติยาวนานกวา	800	ปี	ของ

ประเทศโปรตุเกส	เมืองที่ไดรับการบูรณะขึน้มาใหมจากเหตุการณแผนดินไหว	ตั้งอยูในทวีปยุโรปตอนใตบน
คาบสมุทรไอบีเรีย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หลังมื้ออาหารนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักคางคืน	ณ	hotel	holiday	inn	lisbon	-	continental	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ยานถนนคนเดิน	Las	Ramblas	ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบารเซโลนา	มีทั้ง
สินคานานาชนิด,	แผงดอกไม,	ศิลปินเรและละครใบเชื้อเชิญใหนักทองเที่ยว
เดินชมอยางไมรูเบื่อ	ปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรียโคลัมบัส	นักเดินเรือผู
คนพบโลกแถบใหมหมูเกาะเวสตอินดีส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชมแหลมโรกา	จุดที่ปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	วึ่งทานสามารถมา
เยือน	ณ	ที่แหงน้ีจากการเดินทางสูเมือง	ซินทรา	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปรตุเกส	ตั้งอยูทิศตะวันตกของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย	การที่ลิสบอน
ตั้งอยูทางใตของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร	จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํา
กัลฟสตรีม	ทําใหลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุนที่สุดในยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	hotel	holiday	inn	lisbon	-	continental	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเที่ยวชม	กรุงลิสบอน	ผานชมอดีตพระราชวังหลวง	อายุเกาแกตั้งแตศตวรรษที่	14	ผสมผสาน

ระหวางสถาปัตยกรรมโกธิกและมัวรอยางสวยงาม	ปัจจุบันเป็นที่พํานักอยางเป็นทางการของประธานาธิบดี
ชมเมืองวิหารเจอโรนิโม	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกวาสโก	ดากามา	และการเดินทางสูอินเดียเป็นผล

สําเร็จ	ในปี	ค.ศ.	1498	จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน
(Manueline)	ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น	70	ปี	จึงเสร็จสมบูรณ	และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาเป็น
World	Heritage	Site	ภายในประกอบไปดวยอาคารสําคัญตางๆ
แลวไปชม	หอคอยเบเล็ม	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขา

ออก	และเป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคนพบโลกของวาสโก	ดากามา	และนักเดินเรือชาว
โปรตุเกส	เป็นอีกตัวอยางหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลนที่สวยงาม	บันทึกภาพกับ	อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่



สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร	และ
ยกยองนักเดินเรือสํารวจรอบโลก
เชิญทานลองชิม	ขนมทารตคัสตารด	(Nata	de	Pasteis)	ในรานขนมเกาแกที่ใหบริการมากวารอยปีแวะชิม

ขนมโปรตุเกส	ตนตํารับของขนมไทย	อาทิ	ทองหยอด,	ที่มีตนตํารับแทอยูที่โปรตุเกสและเขาไปเผยแพรในกรุง
ศรีอยุธยาโดยทานทาวทองกีบ
จากน้ันนําชม	สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในยุโรป	ซึ่งสะพานน้ีมีชื่อวา	PONTE	25	ABRIL	(ซึ่งเมื่อวันที่	25

APRIL	ปี	1974	ไดเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเดินทางสู	บาดาจอซ	เมืองหลวงของแควนเอ็กซเรามาดูราทางตอนใต	หางจากชายแดนประเทศ

โปรตุเกสเพียง	6	กิโลเมตร	เป็นเมืองใหญที่สุดของแควน	และมีความโดดเดนในดานสถาปัตยกรรมที่พวก	มัวร
ทิ้งไวใหคนรุนหลัง	ภาพของเมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา	บนเนินเขาโอรินาเซ	เหนือแมน้ํากัวเดียนา	เป็นฉากที่
แสดงใหเห็นถึงความเป็นอาหรับไดอยางชัดเจน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หลังมื้ออาหารนําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
พักคางคืน	ณ	ac	barajoz	by	marriott	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปรตุเกส	ตั้งอยูทิศตะวันตกของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย	การที่ลิสบอน
ตั้งอยูทางใตของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร	จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํา
กัลฟสตรีม	ทําใหลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุนที่สุดในยุโรป

มหาวิหารเจอโร	นิโม	(Jeronimos	Monastry)	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก	วาส
โกดากามา	ที่เดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ	ในปี	ค.ศ.1498	จัดเป็นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน	(Manueline)	ใช
เวลากอสรางทั้งสิ้นถึง	70	ปี	จึงแลวเสร็จสมบูรณ	และไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก	(UNESCO	World	Heritage)

ตั้งอยูในเบเลม	กรุงลิสบอน	เป็นแลนมารคของเมือง	ที่สามารถดึงดูดนักทอง
เที่ยวไดเป็นจํานวนมากที่มาทองเที่ยวในประเทศโปรตุเกส	หอคอยแหงน้ีสราง
ขึน้เมื่อปีค.ศ.1515-152	รูปแบบของหอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ	ซึ่งแต
ครั้งอดีต	หอหอยแหงน้ีทําหนาที่เป็นประภาคาร	และปอมปราการที่คอยปก
ปองเขตเบเลม



สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนมของ
เจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน	บาดาจอซเป็นเมืองที่มีความโดดเดนใน
ระดับหน่ึงเน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็น
แมน้ํากวาเดียนาที่ไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกับปอมซานกริสโตบัลที่มี
การเสริมกําลังอยางแข็งแกรงอีกดวย	สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบงชี้
ประวัติศาสตรที่วุนวายของเมืองเอง	แมแตอาสนวิหารบาดาโคซที่สรางขึน้ใน
ปี	ค.ศ.	1238	ก็ยังมีลักษณะเป็นปอมปราการ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ac	barajoz	by	marriott	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางตอไปยัง	โตเลโด	เมืองประวัติศาสตรซึ่งมีความหมายวา	“เมืองป อมนอย”	ในอดีตเป็นเมือง

หลวงเกาของสเปน	และเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมืองเมื่อ	2,200	ปีมาแลว	ปัจจุบันอารยะธรรมของชนตาง
ชาติครั้งกอน	ยังคงฝังแนนคละกันอยูในชีวิตประจําวันของชาวเมือง	ลักษณะผังเมืองโตเลโดเป็นเอกลักษณที่นา
ชื่นชมที่สุดของการจัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบ	ตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขามากมาย	ประดุจกําแพง
ธรรมชาติดวยหุบผา	3	แหงโดยมีแมน้ําทาโคเป็นเสนทางคมนาคม	นอกจากน้ีเมืองโตเลโดเป็นใจกลางของ
ประวัติศาสตร	และวัฒนธรรม	ปัจจุบันไดรับรองจากยูเนสโกประกาศใหเมืองโตเลโดเป็นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเที่ยวชม	นครโตเลโด	ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเกาอันเปรียบเป็น

อนุสรณแหงประวัติศาสตรน้ันยังคงไดรับการยอมรับ	และบันทึกเอาไวโดยองคการสหประชาชาติวาเป็น	“เมือง
มรดกโลก”
จากน้ันนําคณะเขาชม	มหาวิหารแหงโทเลโด	มหาวิหารที่ใหญที่สุดในสเปน	เริ่มสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1227

อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิกกําลังแพรหลายอยูในยุโรป	และเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อปี	ค.ศ.	1493	ถือเป็นมหาวิหา
รสไตสโกธิกที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึง	และเป็นศูนยกลางแหงศาสนาคริสตในประเทศสเปนอีกดวย	ชมหองเก็บ
สมบัติของบิช็อบแหงโทเลโด	ที่เต็มไปดวยมงกุฎ	และคฑาเพชร
นําคณะเดินลัดเลาะตามตึกรามบานชองเกาแกสมัยโรมัน	ทานจะประทับใจกับความงดงามและความเกาแก

ของโทเลโด	ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑทั้งเมือง
นําชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปนดามาสกิโน	ที่สวยงามดวยการนําทองและเงินมาตีเป็นเสน	และ

ตอกลงบนโลหะสีดํา	เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโดมาชานาน
ไดเวลานัดหมายคณะเดินทางสู	กรุงแมดดริด	เมืองหลวงของประเทศสเปน	มหานครอันทันสมัยลํ้ายุค	ที่ซึ่ง

กษตัริยฟิลลิปที่	2	ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไวที่น่ี	และประกาศใหแมดดริดขึน้เป็นเมืองหลวงใหม
ของพระองค	จากน้ันระหวางปี	ค.ศ.	1601-1607	เมื่อพระเจาฟิลลิปที่	3	ไดยายไปที่เมืองวัลลาโดลิด	แมดดริดก็ได
ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดน้ี	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และสูงสุดแหงหน่ึง
ในยุโรป
นําคณะเทีย่วชมเมืองเกาแกนับพันปี	ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของ

โลก	(89.6	กิโลเมตร/ประมาณ	1	ชั่วโมง	2	นาที)



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูขาวผัดสเปนอันเลื่องชื่อของสเปน
พักคางคืน	ณ	ayre	gran	colon	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและเทศบาลแหงหน่ึง	ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	โตเลโด
เป็นเมืองหลักของจังหวัดโตเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา	องคการยู
เนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลก	เน่ืองจากมีมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน	รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต	ชาวยิว	และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงเกาของอาณาจักรสเปนโบราณ	เมืองโตเรโดเป็นเมืองที่ผสม
ผสานไปดวยกลิ่นอายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งสเปน	กรีกโรมัน	ยิว
และก็แขกมัวร	นับวาเป็นเมืองที่มีเสนหนาหลงใหลมากๆ	อีกทั้งองคการ
Unesco	ยังจัดใหเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูขาวผัดสเปนอันเลื่องชื่อของสเปน
	พักที่	ayre	gran	colon	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานคณะ	ถายรูปดานหนาสนามซานเตียโก	เบรนาเบว	เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด

ของประเทศสเปน	เป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใชสนามเมื่อวันที่	27	ตุลาคม	ค.ศ.
1944	เดิมมีชื่อวาเอสตาดีโอชามารติน	(ESTADIO	CHAMARTÍN)	ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร	เปิดใชสนาม
อยางเป็นทางการในเดือนธันวาคม	1947	เรอัลมาดริดไดประกาศใชชื่อที่ใชอยูในปัจจุบันคือ	เอสตาดีโอซานเตีย
โก	เบรนาเบว	เมื่อวันที่	4	มกราคม	1955	เพื่อเป็นเกียรติแกประธานสโมสรคือ	ซานเตียโก	เบรนาเบว	เยสเต
นําคณะทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆ	ในกรุงแมดริด	เริ่มตนจาก	ปลาซา	เดอ	เอส	ปันญา	อนุสาวรียเซอร

แวนเตส	กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฮเตและซันโซปันซาในสวนสาธารณะ,	ปลาซา	มายอร
จัตุรัสหลวง	ศูนยกลางเมืองอันเกาแก	ถูกสถาปนาขึน้ในปี	ค.ศ.	1620
จากน้ันนําคณะชมยานเมืองเกา	พลาซาร	มายอร	เป็นจตุรัสใหญใจกลางเมืองเกาอดีตใชประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา	เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก	และงานฉลองพิธีสําคัญ	ๆ	เป็นที่ประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน	และ
เคยเป็นแหลงสูรบอยางดุเดือด	ระหวางทหารของนโปเลียนกับชาวสเปน	ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ	และความ



งามสมัยศตวรรษที่	1
แลวเขาสู	ยาน	ปูเอตา	เดล	ซอล	หรือ	ประตูพระอาทิตย	จัตุรัสใจกลางเมือง	ซึ่งนอกจากจะเป็นจุด	นับ

กิโลเมตรแรกของสเปนแลว	ยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย	และยังเป็นจุดตัดของถนนสาย
สําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคามากมาย	และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย
ถายรูปคูกับ	อนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนา	สัญลักษณของเมือง
จากน้ันอิสระใหทานเดินเที่ยว	walking	street	ถึงเวลานัดหมาย
นําทานเดินทางสู	สนามบินบาราคัส-แมดริด	นําทานทํารายการ	TAX	REFUND	พรอมกับเชคอิน

ชวงบาย
16.20	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	QR	150/QR	836	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา

ประเทศกาตาร	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะโคงครึ่งวงกลมหรือพระจันทรเสี้ยว	เป็นอาคารใหมพึ่งสรางขึน้เมื่อปี
คศ.	1929	เพื่องาน	Iberian-American	Expo	โดยเฉพาะ	ตัวอาคารรวบรวม
ลักษณะเดนทั้งหมดของสถาปัตยกรรมสเปนเอาไว	โดยเฉพาะการประดับ
ตกแตงอาคารดวยกระเบื้องเคลือบ	ซึ่งทําใหดูสวยงามและแปลกตากวายุโรป
ภูมิภาคอื่น

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง

จัตุรัส	ปูเอรตาเดลโซล	สถานที่แหงน้ีเป็นลานกวางคอนขางที่จะคึกคัก	เพราะ
มีผูคนสันจรเดินทางผานไปผานมามากมาย	จุดสังเกตงายๆ	เมื่อมาถึงที่น่ีแลว
ก็คือ	รูปป้ันหมีตะกายตนสตอวเบอรรี่	หรือ	รุปป้ันคนขี้มา	(พระเจาคารลอสที่
3)	ซึ่งมักใชเป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแหงน้ี

รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด



แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

13.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร***
1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย

ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ

เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
3.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย	แต
ยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม
4.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน

พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผูรวม	เดินทางนอยกวา	20	ทาน

1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท	กรณีวีซาไมผานการ
พิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือและ
หักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
2.สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดิน

ทางโดยอัตโนมัติ

1)	คาตัว๋เครื่องบิน	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ในกรณีมีความประสงคอยูตอ	จะ
ตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ
30	กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)
2)	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3)	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4)	คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5)	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)

6)	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8)	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	Schengen	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะผาน

หรือไม)
9)	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10)	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ

ACE	Insurance	Limited	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1)	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3)	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)



5)	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโรตอทาน
6)	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	(ทานละ	2	ยูโร/คน/วัน)

1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
2.ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถาน

ทูต	เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาสเปน
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	2x1.5	น้ิว	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน

เหมือนกันทั้ง	2	รูป)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว
ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความปกครองของผู
อื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม	เป็นตน	พรอม
แนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทานัน้	**จดหมายรับรองการ

ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง	(ตัว
จริงอายุไมเกิน	1	เดือน)
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ	พรอมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	1	เดือน)
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงิน
เดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	(ในจดหมายงานไมตองระบุ
วันลางานและประเทศที่จะเดินทางไปทองเที่ยว	หรือ	ถาจําเป็นตองระบุลงไปในจดหมายงาน	รบกวนระบุประเทศที่จะ
เดินทางใหครบทุกประเทศ	เรียงลําดับประเทศที่จะเดินทางไปใหถูกตอง	และใสวันเดินทางใหถูกตองตามวันที่เดิน
ทาง)	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน)
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1
เดือน	ใสปี	เป็น	ค.ศ.	เทาน้ัน	หามใสปีเป็น	พ.ศ.)
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ



เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา	(ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน)
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ
9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)

9.1	ขอสเตทเมน	(Bank	statement	)	**	(ขอสเตทเมนเป็นภาษาไทย)**ที่ออกโดยธนาคารยอนหลัง	6	เดือน	ปรับยอด
สมุดเงินฝากลาสุด	ไมเกิน	7	วันนับยอนหลังตัง้แตวันทีข่อวีซา	(กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันทีย่ื่น
วีซาดวย)
-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ
ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
-	การปรับสมุดบัญชีธนาคาร	ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน	และ	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	โดยการปรับยอด
สมุดในบัญชี	ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา	7	วัน	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน	2557	สําเนาสมุดบัญชีที่
ทานตองใชในการยื่นวีซา	ตองปรับสมุด	ณ	วันที่	12	กันยายน	2557	หรือ	หลังจากน้ัน	หากทานปรับสมุดบัญชีกอน
หนาน้ัน	จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได	สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม	อยางไรก็ตาม	ทาน
สามารถสงเอกสารมาทางบริษทัทัวรฯ	เพื่อเตรียมการลวงหนา	และ	สง	Fax	สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับ
สมุดมาใหทางบริษทัทัวร	เพื่อใชในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซาตอไปได	หรือ	ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน	7
วัน	และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา
9.2	ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ)	ตองมีอายุไม
เกิน	15	วัน	นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิว
ยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน	2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4
กันยายน	2557	หรือ	หลังจากน้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไม
ตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตองระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK	CERTIFICATE)	จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต	วันทีข่อหนังสือรับรองทางการเงินจาก
ธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย	เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ
ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย,	ลุง,	ปา,	นา,	อา	ไมสามารถ
รับรองคาใชจายใหหลานได)
**	กรณีพอหรือแม	ใชการเงินของลูกในการยื่นวีซา	ตองแนบสูติบัตรลูกมาดวย	**
-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก	
10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	พรอมทั้ง
ใน	หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย
11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซา
12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซา	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาทีไ่ดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนทีท่างบริษทัฯ	ไดจัดทําขึ้น

จากประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามแตสถานการณและ
คุณสมบัติของลูกคา
วันทีม่ายื่นวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย	(กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนําเลม

เกามาดวย)เอกสารทุกอยางทีเ่ป็นสําเนา	เชน	ทะเบียนบาน	,	ทะเบียนสมรส	,	ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล	,
สูติบัตร	,	นําตัวจริงมาวันทีย่ื่นวีซาดวย
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ

ผานหรือไมผานการพิจารณา
2.	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก

ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซึ่ง
ตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
3.	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึด

คามัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
4.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด



100%ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.	ในกรณีที่ทางบริษทัขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษทั	และสงผลทําใหวีซาไม

ผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน
6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

**	ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่
เติม	**
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา	6	ปีขึ้นไป	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
สําหรับทานทีเ่ป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรดแจง

ลวงหนาอยางนอย	2	สัปดาห
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และตองมี

คาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ

1.	การยกเลิกตองแจงลวงหนา	45	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
2.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
3.	กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ


