
 
นําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เป็นเมอืงหลวงที5สวยที5สดุแห่งหนึ5งในโลก เขา้ชมพระราชวงัหลวง 
(Royal Palace) แหง่กรงุมาดรดิ(Madrid) ตื5นตากับรางสง่นํ 4าโรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้ง
ขึDนตั Dงแตศ่ตวรรษที5 1 เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที5ใหญเ่ป็นอั นดบั 2 
ของสเปน เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัดิJสทิธิJสญัลกัษณข์องเมอืง 
โดยฝีมอืการออกแบบของ อนัตอน ีเกาด ี ***อรอ่ยกบัเมนหูมหูนัสเปน และขา้วผดัสเปน***  
***พกับารเ์ซโลนา่ 2 คนื ***  ***ชมโชวร์ะบาํฟลามินโก้ อนัตืIนเตน้เรา้ใจ*** ***พกัมาดรดิ 2 
คนื *** 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ตลุาคม : 28 ต.ค. – 4 พ.ย. 
พฤศจกิายน : 4 – 11, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 

43,900.-

ธนัวาคม : 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่ 48,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีIยง คํIา โรงแรมทีIพกั 

หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈

2 โดฮา – มาดรดิ – เซอโกเบยี – มาดรดิ ✈ O O  AXOR FERIA 

3 มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร์ O O x AXOR FERIA

4 มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – วาเลนเซยี O O O
SERCOTEL SOROLLA 
PALACE

5 วาเลนเซยี – เพนสิโคลา่ – บารเ์ซโลน่า – โชวร์ะบําฟลามนิโก ้ O O O FRONT AIR CONGRESS

6
บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี                                            

– สนามคมัป์นู – ถนน ลา รัมบลาส
O O x FRONT AIR CONGRESS

7 เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – สนามบนิ    O x ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈
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Señorita สเปน 
8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิการต์า้ (QR)   

http://goo.gl/tnAlZ2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5_%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5


วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – โดฮา

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที5คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

20.40 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเทีIยวบนิทีI QR835 

***คณะเดนิทางวนัทีI 28 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 ออกเดนิทางเวลา 20.25 น. และถงึโด

ฮา เวลา 23.05 น.***

23.49 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีIยนเครืIอง

วนัทีIสองของการเดนิทาง        โดฮา – มาดรดิ – เซอโกเบยี – มาดรดิ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ โดยเที5ยวบนิ QR147

06.55 น. ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid Barajas 

Airport ) (เวลาทอ้งถิ5นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั5วโมง) ผา่นขั Dนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร จากนัDนเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเที5ยวอกีเมอืงหนึ5ง

ของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึDนทะเบยีนใหเ้มอืงนีDเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 ชม

รางสง่นํ 4าโรมนั (Acueducto de Segovia) ที5สรา้งขึDนตั Dงแตศ่ตวรรษที5 1 โดยไมม่กีาร

ใชก้าวหรอืวัสดเุชื5อมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ย่างใด จงึไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิ5งกอ่สรา้งทาง

วศิวกรรมโดยชาวโรมนัที5สําคญัที5สดุของสเปน และยงัมสีภาพสมบรูณท์ี5สดุอกีดว้ย รางสง่

นํDาประกอบขึDนจากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุที่

สงูที5สดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริ5มตน้ของรางสง่นํDานีD เริ5มตั Dงแตน่อกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่นํDาเขา้

มาในเมอืง รางสง่นํDาแหง่นีDถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลกั

ของเมอืง นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึ5งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง

ระยะ
ทาง 91 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 

1.15 
ชม. 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืDนเมอืง (หมหูนัสเปน) 

บา่ย จากนัDนนําทา่นเดนิกลบัสูก่รงุมาดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตั Dงอยูใ่จกลางแหลมไอ

บเีรยีน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัลํDายคุ ที5ซ ึ5งกษัตรยิฟิ์ลลปิที5 2 

ไดท้รงยา้ยที5ประทับจากเมอืงโทเลโดมาที5นี5 และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่

ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ื5อวา่เป็นเมอืงหลวงที5สวยที5สดุ

แห่งหนึ5งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ5งในยุโรป นําท่านเท ีIยวชมกรุงแมดรดิ ที5ม ี

สถาปัตยกรรมที5สวยงามอยู่มากมาย ทั Dงอนุสาวรยีน์ํ 4าพุไซเบเลส (The Cibeles 

Fountain) ตั Dงอยูท่ี5จตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ5งเป็นวงเวยีนสําคญัและ

สวยที5สดุแหง่หนึ5งของกรงุมาดรดิ  โดยบรเิวณนีD มอีาคารสวยงามและสําคญั ประจําอยูท่ั Dง 4 

มมุไดแ้ก ่ ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการทหารบก,ที5ทําการใหญไ่ปรษณีย ์ ประตชูยั

อาคาลา่ และศนูยว์ัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid 

puerta de alcala) สรา้งขึ Dนในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีDสรา้งขึDนเพื5อถวายแด่ พระเจา้

ชารล์สท์ี5 3 ตั Dงตระหงา่นทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพื5อแวะถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote)

ระยะ
ทาง 91 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 

1.15 
ชม. 

คํIา รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม AXOR FERIA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIสามของการเดนิทาง      มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร์

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ5งตั Dงอยูบ่นเนนิเขารมิฝั5งแมนํ่Dาแมนซา

นาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแหง่นีDถกู

สรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Dงหลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบ

ฝรั5งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึ5งนอกจากจะมกีารตกแตง่

อย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิDนสําคัญที5วาดโดยศลิปินในยุคนัDน รวมทั Dง

สิ5งของมคีา่ตา่งๆอาท ิ พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื5องใช,้ อาวธุ จากนัDนนําทา่นชม

อทุยานหลวงที5มกีารเปลี5ยนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน

ที5ตั Dงอยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นสู ่พลาซา่ มายอร ์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอื

ประตูพระอาทิตย ์ ซึ5งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน 

(กโิลเมตรที5ศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีDยงัเป็นจดุ

ตดัของถนนสายสําคญัของเมอืงที5หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย นํา

ทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปั4นหมเีกาะตน้เชอรีI (The bear and the cherry tree in 

Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณสํ์าคญัอกีแหง่ของกรงุมาดรดิ อสิระให ้ทา่นเลอืกซืDอสนิคา้ตาม

อธัยาศยั 

คํIา อสิระอาหารคํIาตามอธัยาศยั

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม AXOR FERIA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีIส ีIของการเดนิทาง         มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – วาเลนเซยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีDตั Dงอยูท่างภาคกลางของประเทศ

สเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีDเป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพที5

สวยงาม เนื5องจากมแีม่นํDาเทกัส ไหลผ่านเมอืง นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด 

(Toledo Cathedral) เนื5องจากเป็นวหิารที 5ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวหิาร

เมอืงเซบญีา่ ที5สรา้งตั Dงแตศ่ตวรรษที5 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิาร

มกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหนิออ่น

ระยะ
ทาง 91 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 

1.30 
ชม. 

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืDนเมอืง

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาเลนเซยี (Valencia) เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยี แควน้

ปกครองตนเองที5ตั Dงอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตั Dงอยูบ่นฝั5งแม่นํDาตูเรยี 

(Turia River) เป็นเมืองที5มขีนาดใหญเ่ป็นอันดบัที5 3 ของประเทศสเปน และยงัเป็นที5ตั Dง

ของสโมสรฟตุบอลที5มชีื5อเสยีงคอื สโมสรฟตุบอลวาเลนเซยี ชมยา่นใจกลางจัตรัุสเมอืงเกา่ 

ซึ5งเป็นที5ตั Dงของศาลากลาง, ที5ทําการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทงิ 

ระยะ
ทาง 

357 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง 
ประมาณ 
5 ชม.

คํIา รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม SERCOTEL SOROLLA PALACE หรอืเทยีบเทา่

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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วนัทีIหา้ของการเดนิทาง           วาเลนเซยี – เพนสิโคลา่ – บารเ์ซโลนา่ – โชวร์ะบาํฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมยา่นใจกลางจัตรัุสเมอืงเกา่ ซึ5งเป็นที5ตั Dงของศาลากลาง, ที5ทําการไปรษณีย,์ รา้น

คา้, สนามสูว้วักระทงิ นําทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารวาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามา

เรยีแหง่วาเลนเซยี (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวหิารที5ตั Dงอยู ่

บรเิวณใจกลางเมอืงเกา่ สรา้งขึDนในสไตลผ์สมผสานอาท ิ โกธคิ, นโีอคลาสสกิ, บาร็อค 

และอื5นๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มกิเูลต (El Miguelete) ที5ถกูสรา้งขึDนในชว่ง

ระหวา่งปี 1381 และสิDนสดุในปี 1429 และตดิกนัเป็นโบสถแ์มพ่ระ นักบญุอปุถมัถป์ระจํา

เมอืง ตลอดสองขา้งทางมภีตัตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที5ระลกึมากมาย จาก

นัDนนําชมเขตเมอืงใหมท่ี5ตั Dงของทา่เรอืเป็นโครงการที5ย ิ5งใหญท่ี5สดุในเมอืง ประกอบไปดว้ย 

โรงภาพยนตร,์ โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุรภมูศิาสตร ์

จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงเพนสิโคลา่ (Peniscola)  เมอืงที5ถกูขนานนาม

วา่ “เมอืงแหง่ทะเล (City of the Sea)” ในอดตีนัDนชาวคาเทจและชนพืDนเมอืงอื5นๆมักจะ

ใชท้่าเรือที5เมอืงแห่งนีDเดนิทางไปยังเมอืงต่างๆ ปัจจุบันเมอืงแห่งนีDเป็นเมอืงท่องเที5ยว

ชายทะเลที5มชีื5อเสยีงอยา่งมากในแถบเมอืง       คาสตยิอง 

ระยะ
ทาง 
150 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 
2 ชม. 

เทีIยง รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําทา่นเดนิทางเลาะเลยีบชายฝั5งทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรอื 

ชายฝั5งดอกสม้บาน ตั Dงชื5อตามสวนสม้ที5ปลกูทั5วที5ราบชายฝั5งและสง่กลิ5นหอม หวานในฤดู

ใบไมผ้ล ิผา่นเมอืงตากอากาศที5มชีื5อเสยีงแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน จนเขา้สูเ่มอืงบารเ์ซโลนา่ 

(Barcelona) นครใหญแ่หง่คาตาลนัยา และเมอืงสําคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

ระยะ
ทาง 
230 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 
3 ชม. 

คํIา รบัประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพื4นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIหกของการเดนิทาง        บารเ์ซโลนา่ – โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี  

                                            – สนามคมัป์น ู– ถนน ลา รมับลาส

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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นําทา่นเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  โบสถ์

ศกัดิJสทิธิJสญัลกัษณข์องเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อนัตอน ีเกาด ีสถาปนกิชาวคาตา

ลัน เป็นผลงานที5เรยีกว่า โมเดิ รน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิ5นและเป็นอารต์นูโวที5มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริ5มสรา้งตั Dงแตปี่ 1882 แมก้ระทั Dงจนถงึปัจจบุนักย็งัสรา้งไมแ่ลว้

เสร๊จ ถงึกระนั Dนองค์การยูเนสโก ้ ก็ไดจั้ดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที5ใดในโลก นําท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล 

(Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที 5โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด า้น

สถาปัตยกรรมของอนัตอน ีเกาด ีสิ5งปลกูสรา้งตา่ง ๆ ที5ถกูลอ้มรอบดว้ยความรม่รื5นของตน้ไม ้

ดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบืDองที5เนน้รปูทรงธรรมชาตใินสสีนัที5ตดักนั ดโูดดเดน่ 

แปลกตา และเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งมาก ซึ5งไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยู

เนสโก 

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูส่นามฟตุบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคมัป์น ู (Camp 

Nou) ที5มี ขนาดใหญม่าก โดยมี ความจผุูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มี เวลาใหท้า่นได ้

ถา่ยรปูคูก่บัสนามฟตุบอล พรอ้มทั DงเลอืกซืDอของที5 MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า จาก

นัDนนําทา่นชม เมอืงบารเ์ซโลนา่ เมอืงที5โดดเด่ นไปดว้ยอาคารสถาปั ตยกรรมอนัสวยงาม

ของยคุเรเนอซองส ์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนกิชาวสเปนชิ อนัโตนโิอ เกาด ิ

(Antonio Gaudi) ผา่นชมสถานที5สํา คญัๆอาท ิ ศาลาวา่การเมอืงบารเ์ซโลน่า ผา่นชม

อาคาร Casa Milà ถกูสรา้งขึDนในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ Dนสดุทา้ยของ อนัตอน ีเกาด ี

จดุเดน่อยูท่ี5ตวัอาคารภายนอกซึ5งมลีกัษณะคลา้ยกบัถํDาที5ถกูเจาะใหเ้ป็นหอ้งหบัตา่ง ๆ โดย

เฉพาะอยา่งยิ5งในตอนกลางคนื แสงไฟที5เล็ดลอดออกทางกระจกหนา้ตา่งยังทําใหอ้าคาร

หลงันีDดสูวยคลาสสคิ ผา่นชมพพิธิภณัฑ ์ Casa Batllo จดุเดน่อยูท่ี5ดา้นนอกอาคารซึ5งมี

การตกแตง่อยา่งสวยงาม ทั Dงการวาดลวดลายและรปูแบบของระเบยีงดทูี5คลา้ยกบัปราสาท

ในเทพนยิาย จากนัDนนําทา่นเดนิเลน่บรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็น

ถนนชื5อดงัของเมอืงบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความรม่รื5น

ใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมรีา้นคา้มากมาย โดยที5ปลายสดุของถนนสายนีDเป็นที5ตั Dงของอนสุาว

รยีค์รสิโตเฟอร ์ โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.

1492   ทา่นสามารถเลอืกซืDอสนิคา้และเสืDอผา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

คํIา อสิระอาหารคํIาตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี5พัก ณ โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีIเจ็ดของการเดนิทาง         เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิYการยา้ยเมอืงทีIเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ั4นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีIใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีIยนตามความเหมาะสม) 

นําท่านขึDนสูจุ่ดชมววิของเมืองที่เนนิเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที5ม ี

ทัศนยีภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสงูชนัซึ5งทําหนา้ที5เป็นดั5ง

กําแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นที5ตั Dงของป้อมปราการหลายแหง่       นําทา่นสู ่La Roca 

Village Outlet เชญิท่านชอ้ปปิDงสนิคา้แบรนดเ์นมชั Dนนํามากมาย อาท ิ Armani, 

Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, 

L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma,   Ray-Ban, 

Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 

Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ

ระยะ
ทาง 41 
ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิ
ทาง
ประมาณ 
30 นาท ี

13.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลน่า เพื5อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซืDอสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

17.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทีIยวบนิทีI QR146

วนัทีIแปดของการเดนิทาง              โดฮา – กรงุเทพฯ

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีIยนเครืIอง

02.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที5ยวบนิที5 QR834

12.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิJในการที5จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที5ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที5ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Dงในกรณีที5ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีDาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ5ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิJในการเปลี5ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที5ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิJในการเปลี5ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที5คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิJในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืIอทา่นทาํการซื4อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืIอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่ 

ในกรณีทีIลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีIของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั4ง มฉิะน ั4นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั4ง

ส ิ4น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีIยนแปลงได ้ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีIไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 43,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั) 43,900.-

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 43,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั)
43,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืIองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืIนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืIนวซีา่ในวนัยืIน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั4นธรุกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั4น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํIากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 48,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั) 48,900.-

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 9,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 48,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั)
48,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืIองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-
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1. คา่ตัbวเครื5องบนิ ชั Dนประหยดั ( Economy Class) ที5ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื5อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที5ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที5ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที5ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที5ทอ่งเที5ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืIอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีI) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืIอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืIองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิIม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี4ยประกนัเร ิIมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี4ยประกนัเร ิIมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีIมอีายตุ ั4งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื5องดื5มที5สั5งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํDาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิDน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที5สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ5ม 7% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ 4ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีIสายการบนิมกีารปรบัขึ4นราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิIน, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึIงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืIนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืIนวซีา่ในวนัยืIน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั4นธรุกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั4น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํIากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนี4รวม

อตัรานี4ไมร่วม

เงืIอนไขการจอง
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1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั5วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีIน ัIงจะยนืยนัเมืIอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั4น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี5เดนิทาง ที5มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื5อทําการจองควิยื5นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื5อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีIตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที5  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Dง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึDน 

  5. การยื5นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Dนตอนการยื5นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Dงแบบหมูค่ณะและยื5น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื5อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที5 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั5งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที5ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั5วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื5องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Dงหมด 

เง ืIอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิขึ4นจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที5ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึDน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื5นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื5อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ5งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที5คอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที5ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื5องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัDน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่5ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ5มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ5ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื5นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนื5องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ5งในการยื5นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่5ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที5ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัDนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

ขอ้มลูเบื4องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืIนวซีา่และการยืIนขอวซีา่
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1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที5นั5งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครื5องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครื5องบนิ ซึ5งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครื5องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที5เกดิขึDนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั5งที5 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี5จะนั5งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที5สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี5มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื5นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที5เครื5องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํDาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี5มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี5นั5ง Long leg ขึDนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที5เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที5เชค็อนิเทา่นัDน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิJ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Dงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีIบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ4นไป) เนื5องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื5นที5เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที5เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ5งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื5อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั DงนีDท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที5ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที5สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืIนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึDนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื5นวซีา่ / คา่มดัจําตัbวเครื5องบนิ 

หรอืคา่ตัbวเครื5องบนิ (กรณีออกตัbวเครื5องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที5กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั4งหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื5องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื5นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิที5เกดิขึDนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื5องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที5 ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิJในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองต ั[วเครืIองบนิและทีIน ัIงบนเครืIองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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เน ืIองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จ ึ งอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด ีIยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั4นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึIงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืIองจากโรงแรมน ั4นไมส่ามารถจดัหา

ได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเรยีกเก็บเงนิเพิIมเตมิในกรณีทีIอาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

1. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื5องปรับอากาศเนื5องจากอยูใ่นแถบที5มอีณุหภมูตํิ5า  

2. กรณีที5มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึDนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิJในการปรับเปลี5ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื5อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปที5มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที5เป็นหอ้งเดี5ยวอาจเป็นห ้องที5มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํDา ซึ5งขึDนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัDนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

                                                                                  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิDว จํานวน 2 ใบ (พืDนหลงัขาวเทา่นัDน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครื5องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผู เ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื5นวซี่ า  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที5มไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีDแจง         

3.2  กรณีเปลีIยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Dงสองเลม่ (ทั Dงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืIนประมาณ 15 วนัทาํการ  

ยืIนวซีา่แสดงตนทีIศนูยย์ ืIนวซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีIออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยืIนวซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้
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3.3  หนงัสือรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื5อ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที5ออกจากทางธนาคารเทา่นัDน ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชื5อเจา้ของบญัช ี(บคุคลที5ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื5อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที5

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื5อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื5น

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื5นไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที5มกีารชีDแจงความสมัพันธอ์กีหนึ5งฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.3. ตอ้งใช ้สตูบิตัร เพื5อเชื5อมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทางเทา่นัDน 

หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีแตง่งาน  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที5มชีื5อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีDแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที5 

โฉนดที5ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ5มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื5อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื5อสถานทตูที5ยื5น) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที5ออกจากสถาบนัที5กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื5อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื5อสถานทตูที5ยื5น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ5ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออกคา่ใช ้

จา่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี5ยนชื5อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี5ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Dงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีIบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํIากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชื5อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรที5สถานทตูดว้ย ทั Dงสองทา่น (เฉพาะควิเดี5ยวเทา่นัDน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืIนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีIยนและขออพัเดทเพิIมเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิIมเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืIนวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืIองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื5อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชื5อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที5เกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที5เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื5นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื5อตวั นามสกลุ ที5อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที5อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืDอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้............................................................................................................... 

13. ชื5อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที5อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื5อ ที5อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนที5เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที5ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Dงแตว่นัที5..............................ถงึวนัที5.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิDวมอืเพื5อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีD 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที5 หากทราบ)......................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื5นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื5อ ............................................    

สิ5งที5ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ5งที5ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที5พักที5มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที5พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Dงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื5นๆ (โปรดระบ)ุ     อื5นๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีIยวขอ้งใดๆท ั4งส ิ4น ท ั4งนี4

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั4น

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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