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รหัสโปรแกรมทัวร์  CZMAD01 WONDERFUL SPAIN 7D4N MAR19-QR-W12 

 

วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.59 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ท่าอากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ 

ประเทศสเปน - เมอืงมาดรดิ - ประตูชยัเก่าแก่ ประจําเมอืงมาดรดิ - นํา้พุเทพแีห่งชยัชนะ - ทีท่ําการไปรษณีย ์- 

พลาซ่า มารย์อร ์- อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่ - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - 

อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้- ยา่นพลาซา่ เดอ เอสปานา่ - ถนนกรานด ์เวยี                (-/L/-) 

01.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR147 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรียน 

ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงอันทนัสมัย ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วย และอยู่ในทําเลทีต่ัง้ทีส่งูทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เป็น

เมืองทีค่รัง้หนึ่งกษัตริย์ฟิลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับ จากเมืองโทเลโดมาประทับที่นี่ และประกาศใหเ้มืองมาดรดิ เป็นเมือง

หลวงใหม่  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูชยัเก่าแก่ ประจําเมอืงมาดรดิ (Puerta de Alcala of Madrid) ตัง้อยู่ใกลใ้จกลาง

เมอืงมาดรดิ เป็นประตูเมอืงเกา่ของเมอืงมาดรดิทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกันดีทีสุ่ด โดยกษัตรยิ์คาร์ลอสที ่3 ทรงมีดํารัสใหส้รา้งประตูนี้ในตน้

ทศวรรษที่ 1770 เพื่อทดแทนประตูเดมิทีส่รา้งในปี 1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึ้นกว่าของเดิม โดยสถาปนิกผูโ้ด่งดัง 

Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตูนี้ และมกีารตกแต่งดว้ยรูปสลัก ศลิปะนูนสงู และรูปปัน้  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ นํา้พุเทพแีหง่ชยัชนะ (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลีน ใชเ้ป็น

สถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคือ ทีท่ําการไปรษณีย ์(Post Office) ทีย่ังคงเปิดทํา

การอยู่ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทติย์ ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลาง

เมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยัง

เป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมือง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย บริเวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของ 

อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สญัลักษณ์สําคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

- 3 - 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CZMAD01 WONDERFUL SPAIN 7D4N MAR19-QR-W12 

 

 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แม่น้ําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวังเป็นอุทยาน

หลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดูกาล ผา่นชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวีเอกชาวสเปน ทีต่ัง้อยู่

เหนือ อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแหง่นี้  

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสทีสํ่าคัญของเมอืง มลีักษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่

วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ ่มน้ํีาพุตัง้อยู่รงกลาง น่าประทบัใจ มตีราประจําจังหวัดไล่เรยีงตามตัวอักษร เป็น

ทีท่ีเ่อาไวพ้บปะ ทํากจิกรรม น่ังพักผอ่น จัดแสดงงานกลางแจง้ต่างๆทีสํ่าคัญของเมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชือ่นี้ หากแปลตรงตัวจะแปลไดว้่า “ทางทีย่อดเยีย่ม” หรือจะแปลไดอ้ีก

ความหมายหนึง่ว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้นี้เป็นแหล่งชมุนุมของรา้นคา้ในตอนกลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอย่างหนาแน่นของบาร์

ในตอนกลางคืน มีการใหฉ้ายาว่า “ถนนทีไ่ม่เคยหลับ” เพราะบาร์คลับต่าง ๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถงึหกหรือเจ็ดโมงเชา้เลย

ทเีดยีว สําหรับทา่นทีไ่ม่นยิมการช็อปหรอืบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเล่นไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่างงดงามอลังการ ซึง่ดู

จะขัดแยง้ในความตัง้ใจแต่เดมิในการออกแบบวางผงัถนนเสน้นี้ใหเ้ป็นไปแบบเรยีบง่าย แต่กลับออกมายิง่ใหญแ่ละสวยงาม 

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Hotel Madrid , Madrid หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงมาดรดิ - เมอืงโทเลโด - มหาวหิารแหง่โทเลโด - มหาวหิารแหง่โทเลโด - ปราสาทอลัคารซ์า่ - เมอืงวาเลนเซยี  

                       (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศ

สเปน มทีศันีภาพทีส่วยงาม แม่น้ําเทกสั (Tagus River) ไหลผา่นเมอืง มมีรดกทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายใน

ฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวร์อยู่

ร่วมกนัอกีดว้ย บคุคลและศลิปินทีม่ชีือ่เสยีงหลายคนต่างเกดิและเคยพํานักอยู่ในเมอืงนี้ เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัล

ฟอนโซที่ 10 และเอลเกรโก ในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธกิ ตกแต่งอย่าง

งดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก 

นําทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทอลัคารซ์่า (Alcazar Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลี่ยมและมียอดทีมุ่มทัง้ 4 มุม 

ปราสาทแหง่นี้กอ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดกิาร์โลสที ่1 (Carlos I) หรือ

ชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่หง่นี้ในปัจจุบนัเป็นพพิธิภัณฑท์างการทหารและเป็นหอ้งสมุดของแควน้กสัตยีาลามันชา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) หรอื เมอืงบาเลนเซยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาท)ี เมอืงแหง่

ศลิปะและพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรข์องประเทศสเปน เป็นเมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยีและจังหวัดบาเลนเซยี เป็นแควน้ปกครอง

ตนเองทีต่ัง้อยู่ทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําตูเรยี (Turia River) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับที ่3 ของประเทศสเปน และยังเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชีือ่เสยีงคอื สโมสรฟตุบอลวาเลนเซยี (Valencia Club de 

Futbol) เป็นสโมสรฟตุบอลอาชพีของประเทศสเปนทีม่ชีือ่เสยีงในชว่งกลางทศวรรษที ่1990 เมอืงบาเลนเซยีไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วทีม่ี

ความสําคัญมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศสเปน ในอดตีเมอืงบาเลนเซยีเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสเปน ทีถ่กูกอ่ตัง้ขึน้ใน

สมัยโรมันภายใตช้ือ่ "Valentia Edetanorum"  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias , Valencia หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงวาเลนเซยี - จตัรุสัศาลาวา่การเมอืง - ศาลากลาง - ทีท่ําการไปรษณีย ์- สนามสูว้วักระทงิ - มหาวหิารวาเลนเซยี 

หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่บาเลนเซยี - หอระฆงั เอล มกิูเลต - โบสถแ์มพ่ระนกับุญอุปถมัถป์ระจําเมอืงบาเลน

เซยี - หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ  - เมอืงบารเ์ซโลนา                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัศาลาว่าการเมอืง (Plaza of City Hall) รายลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารสําคัญๆต่างๆมากมายของเมือง 

เชน่ ศาลากลาง (City Hall) , ทีท่ําการไปรษณีย ์(Post Office) , สนามสูว้วักระทงิ (Bullfighting)  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเร ียแห่งบาเลนเซีย (Valencia 

Cathedral) มหาวหิารทีต่ัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงเกา่ที ่ถกูสรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสานอาท ิกอธคิ , นีโอคลาสสกิ , บาร็อค และ

อืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงั เอล มกิูเลต (El Miguelete) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1381 และสิน้สุดในปี 1429 ในความ

สูงประมาณ 51 เมตร บรเิวณเดียวกันเป็นทีต่ัง้ของ โบสถแ์มพ่ระ นกับุญอุปถมัถป์ระจําเมอืงบาเลนเซยี (Church of St. 

Mary of the Assumption of Valencia / Plaza de la Viegin) โดยตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของภัตตาคาร , บาร์ , 

รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อมปราการเมืองยุคกลางทีต่ัง้

อยู่ประมาณทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมอืงเกา่ เป็นหนึง่ในสบิสองประตูของกําแพงเมอืงโบราณแหง่เมอืงบาเลนเซยี ปัจจุบัน

เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เอาไวด้ทีีส่ดุแหง่หนึง่ และยังถอืวาเป็นหนึง่ในจุดชมววิเมืองทีด่ีทีสุ่ดของของเมืองบา

เลนเซยีอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาท)ี เป็นเมืองหลักของแควน้กา

ตาลุญญา และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับสองทัง้ในดา้นขนาดและประชากรของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนของ

คาบสมุทรไอบเีรีย ใชภ้าษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษากาตาลาและภาษาสเปน เมืองบาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสําคัญ และเป็น

เมืองเก่าแก่ทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยดึครองโดยชาตติ่างๆหลายครัง้ รวมทัง้

ประเทศฝร่ังเศส เมือ่ พ.ศ. 2183 เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วยามราตรีทีร่ื่น

เรงิสนุกสนาน เมอืงบารเ์ซโลนามสีถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีสํ่าคัญมากมาย เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิก

ครัง้ที ่22 และเมื่อ พ.ศ. 2431 เคยเป็นทีจั่ดงานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair) เมืองบาร์เซโลนามีสโมสรกฬีาที่สําคัญคือ 

สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาและแอรร์าเซเด อัสปัญญอล 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงบารเ์ซโลนา - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - สนามกฬีากมันอว ์- ลา โรกา้ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี (Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจําเมอืงบารเ์ซโลนา

ในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดยอันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวกาตาลา เป็นผลงานทีเ่รียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่

และเป็นอารต์นูโวทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานชิน้นี้เริม่สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2425 มีกําหนดก่อสรา้งหอคอยทัง้หมด 18 หอคอย 

นับตัง้แต่ปีเริม่สรา้งจนถงึปัจจุบนัสรา้งเสร็จไปแลว้แค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนิกผูอ้อกแบบถูกรถราง

ทบัเสยีชวีติไปเมือ่ พ.ศ. 2469 โดยศพของเขาไดถ้กูฝังไวใ้นใตม้หาวหิารซากราดาฟามีเลียดว้ย แมอ้ันตอนี เกาดี จะเสยีชวีติไป

แลว้ แต่ผูร่้วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถา่ย ภาพร่าง และแบบจําลองทีอ่ันตอนี เกาดี ไดทํ้าไว ้แต่แลว้ในปี 

พ.ศ. 2479 โครงการก็ตอ้งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมอืงในประเทศสเปน หอ้งใตด้นิและแบบจําลองอย่างละเอียดก็ถูกเผา

ทําลาย แต่เมือ่สิน้สดุสงครามทมีงานก็กลับมาทํางานกนัต่อ โดยอาศัยภาพร่าง ภาพถา่ยและแบบจําลองอืน่ๆ ทีร่อดพน้จากการถูก

ทําลาย ภายหลังไดนํ้าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กว่าโครงการนี้จะเสร็จก็อีกยาวไกลถงึปี 

พ.ศ. 2569 ในอนาคต 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีากมันอว ์(Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา 

เริม่ก่อสรา้งเมื่อวันที ่28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่24 กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทัง้สิน้ 

98,772 คน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ลา โรกา้ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Roca Village) เป็นศูนย์รวมรา้นของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ จุดประสงค์เพื่อให ้

โอกาสนักออกแบบไฟแรงทีม่พีรสวรรคไ์ดม้พีืน้ทีโ่ชว ์และวางจําหน่ายผลงานมากมาย ดังนัน้ สนิคา้ของทุกๆแบรนด์ทีน่ี่ ลว้นแต่

เป็นสนิคา้คุณภาพในราคาย่อมเยาวด์ว้ยกนั 

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงบารเ์ซโลนา - บา้นกระดูกแหง่ตระกูลบตัโล่ - ประตูชยัเก่าแก่ ประจําเมอืงบารเ์ซโลนา - สวนซวิทาเดลลา - 

อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - ปราสาทมองตค์ูอคิ - ถนนลา รามบลา - โรงภาพยนตรล์ซีวี - ท่าอากาศยาน

นานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

                                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั บา้นกระดกูแหง่ตระกูลบตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แต่ปี 1877 จากนัน้เจา้ของบา้นจงึได ้

ให ้Gaud เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จนกลายเป็นบา้นรูปร่างดังทีเ่ห็นในปัจจุบันนี่ ซึง่หากมองจากภายนอกของ

ตัวบา้น สิง่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดก็คือส่วนของหลังคาบา้น ที่ออกแบบใหดู้คลา้ยกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสจีน
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เหมอืนเกล็ดของมังกร มรูีปทรงแหลมๆ อยู่ขา้งหลังของมังกร เชือ่กันว่าน่ันคือดาบของเซนต์จอร์จ นักบุญผูพ้ทิักษ์ของเมืองบาร์

เซโลนา 

นําท่านเดนิทางสู่ ประตูชยัเก่าแก่ ประจําเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจากอฐิสแีดง มีความ

ละเอยีดสวยงามและวจิติรกว่าประตูชยัใดในทวปียุโรป ดว้ยดไีซน์แบบ Neo-Mudéjar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World 

Fair ในปี 1888 บรเิวณเดียวกัน ผ่านชม สวนซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะทีม่ีอนุสาวรีย์น้ําพุขนาด

ใหญต่ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรีย์

สงู 60 เมตร (197 ฟตุ) สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่การเดนิทางครัง้แรกของ ครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส ครัง้ทีเ่ดนิทางไปพบประเทศ

สหรัฐอเมริกา อนุสาวรีย์นี้ทําหนา้ที่เป็นสิง่เตือนว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสรายงานต่อสมเด็จพระราชนิี Isabella I และ King 

Ferdinand V ในเมอืงบารเ์ซโลน่าหลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทมองตค์อูคิ (Montjuic Castle) เป็นเนนิเขาทีม่คีวามสงูขึน้มา 180 เมตร โดยบรเิวณ

นี้จะเป็นทวิเขายาวเหมือนเป็นปราการธรรมชาตใินการป้องกันเมืองบาร์เซโลน่ามาตัง้เเต่เมื่อครัง้อดีต เเละมีการก่อสรา้งป้อม

ปราการขึน้บรเิวณเเหง่นี้มากมายหลายป้อมดว้ยกัน เเต่กาลเวลาทีล่่วงเลยผ่านไป ก็ทําใหเ้หลือป้อมอยู่ไม่กีป้่อมเท่าทีพ่บไดใ้น

ปัจจุบนั ซึง่เป็นจุดทีน่่ามาทอ่งเทีย่วเเละชืน่ชมความงดงามของววิทวิทศัน์เมอืงบารเ์ซโลน่าเป็นอย่างด ีพรอ้มกนันี้ก็มจุีดท่องเทีย่ว

มากมายในบรเิวณนี้ทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนลา รามบลา (La Rambla Road) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า ถอืเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ ่

ทีน่อกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแหง่นี้มคีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร

แต่มสีสีนัเสน่หท์ีน่่าประทบัใจ ทัง้ยังมรีา้นรวงใหผู้ม้าเยอืนแวะชอ้ป กนิ ดืม่ ทัง้กลางวนัและกลางคนื ทําใหม้ผีูค้นสญัจรไปมา ราว

กบัว่านี่เป็นถนนทีไ่ม่เคยหลับ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, 

ZARA, BENETON, TOPSHOP นอกเหนอืจากนี้ยังมสี ิง่ปลูกสรา้งชิน้สําคัญทีแ่สดงใหเ้ห็นสถาปัตยกรรมอันสวยงามของถนนสายนี้ 
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คอื โรงภาพยนตรล์ซีวี (Liceu Theatre) ทีดู่มเีสน่หม์ากๆและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย คอื Human Statues หรอืรูปปั้นคนดังทีต่ัง้อยู่

บนถนนลา รามบลา เชน่ นักดาราศาสตรช์ือ่ดังอย่าง กาลเิลโอ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

21.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR142  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                                                      (-/-/-) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

07.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 

28DEC QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

29DEC QR147 DOH-MAD 01.30-07.10 

02JAN QR142 BCN-DOH 21.35-05.55+1 

03JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

53,999 53,999 52,999 10,000 27,999 

13 - 19 กุมภาพนัธ ์2562 

13FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

14FEB QR147 DOH-MAD 01.30-07.10 

18FEB QR142 BCN-DOH 21.35-05.55+1 

19FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 44,999 9,000 24,999 

06 - 12 มนีาคม 2562 

06MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

07MAR QR147 DOH-MAD 01.30-07.10 

11MAR QR142 BCN-DOH 21.35-05.55+1 

12MAR QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

43,999 43,999 42,999 9,000 22,999 

20 - 26 มนีาคม 2562 

20MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

21MAR QR147 DOH-MAD 01.30-07.10 

25MAR QR142 BCN-DOH 21.35-05.55+1 

26MAR QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 44,999 9,000 24,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 
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** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทวัร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่สําคัญกอ่นออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิร์มอ

อกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,404 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี
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3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่ากําหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  
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2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัจํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมีควิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดําเนินการใหด้ีทีสุ่ดทีจ่ะช่วย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยื่นคํารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่  

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
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1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
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หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ใน

หัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่าง ชัดเจน เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งย ืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 
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ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


