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รหัสโปรแกรม : 10445 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

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

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ 

ประเทศสเปน - เมอืงมาดรดิ - ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงมาดรดิ - น า้พุเทพแีหง่ชยัชนะ - ทีท่ าการไปรษณีย ์- 

พลาซ่า มารย์อร ์- อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่ - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - 

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

01.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR147 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรยีน 

ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงอันทันสมัย ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วย และอยูใ่นท าเลทีต่ัง้ทีส่งูทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก เป็น

เมอืงทีค่รัง้หนึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับ จากเมอืงโทเลโดมาประทับทีน่ี่ และประกาศใหเ้มอืงมาดรดิ เป็นเมอืง

หลวงใหม ่ 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ (Puerta de Alcala of Madrid) ตัง้อยู่ใกลใ้จกลาง

เมอืงมาดรดิ เป็นประตูเมอืงเก่าของเมอืงมาดรดิทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันดทีีสุ่ด โดยกษัตรยิค์ารล์อสที ่3 ทรงมดี ารัสใหส้รา้งประตูนี้ในตน้

ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตูเดมิที่สรา้งในปี 1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึน้กว่าของเดมิ โดยสถาปนิกผูโ้ด่งดัง 

Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตนูี ้และมกีารตกแตง่ดว้ยรปูสลัก ศลิปะนูนสงู และรปูปัน้  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทพแีหง่ชยัชนะ (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็น

สถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอื ทีท่ าการไปรษณีย ์(Post Office) ทียั่งคงเปิดท า

การอยู ่

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซ่า มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจัตรุัสใจกลาง

เมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยัง

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย บรเิวณเดยีวกันเป็นที่ตัง้ของ 

อนสุาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ัง

แม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรั่งเศสและอติาเลยีน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวังเป็นอุทยาน

หลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดูกาล ผา่นชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวเีอกชาวสเปน ทีต่ัง้อยู่

เหนอื อนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแหง่นี ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza De Espana) เป็นจัตรัุสทีส่ าคัญของเมอืง มลีักษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่

วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ ่มนี ้าพตุัง้อยูร่งกลาง น่าประทับใจ มตีราประจ าจังหวัดไล่เรยีงตามตัวอักษร เป็น

ทีท่ีเ่อาไวพ้บปะ ท ากจิกรรม น่ังพักผอ่น จัดแสดงงานกลางแจง้ตา่งๆทีส่ าคัญของเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชือ่นี ้หากแปลตรงตัวจะแปลไดว้่า “ทางทีย่อดเยีย่ม” หรอืจะแปลไดอ้กี

ความหมายหนึง่วา่ “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้นีเ้ป็นแหลง่ชมุนุมของรา้นคา้ในตอนกลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอย่างหนาแน่นของบาร์

ในตอนกลางคนื มกีารใหฉ้ายาว่า “ถนนทีไ่ม่เคยหลับ” เพราะบารค์ลับต่าง ๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถงึหกหรอืเจ็ดโมงเชา้เลย

ทเีดยีว ส าหรับทา่นทีไ่มน่ยิมการช็อปหรอืบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเลน่ไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่างงดงามอลังการ ซึง่ดู

จะขัดแยง้ในความตัง้ใจแตเ่ดมิในการออกแบบวางผังถนนเสน้นีใ้หเ้ป็นไปแบบเรยีบง่าย แตก่ลับออกมายิง่ใหญแ่ละสวยงาม 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ี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 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงแห่งนี้ตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศ

สเปน มทีัศนภีาพทีส่วยงาม แม่น ้าเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมอืง มมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายใน

ฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏรอ่งรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยู่

รว่มกันอกีดว้ย บคุคลและศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลายคนตา่งเกดิและเคยพ านักอยูใ่นเมอืงนี้ เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัล

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

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ตกแต่งอย่าง

งดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทอลัคารซ์่า (Alcazar Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดทีมุ่มทัง้ 4 มุม 

ปราสาทแหง่นีก้อ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดกิารโ์ลสที ่1 (Carlos I) หรอื

ชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่หง่นีใ้นปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์างการทหารและเป็นหอ้งสมดุของแควน้กัสตยีาลามันชา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) หรอื เมอืงบาเลนเซยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาท)ี เมอืงแหง่

ศลิปะและพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรข์องประเทศสเปน เป็นเมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยีและจังหวัดบาเลนเซยี เป็นแควน้ปกครอง

ตนเองทีต่ัง้อยูท่างตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าตเูรยี (Turia River) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับที ่3 ของประเทศสเปน และยังเป็นทีตั่ง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงคอื สโมสรฟตุบอลวาเลนเซยี (Valencia Club de 

Futbol) เป็นสโมสรฟตุบอลอาชพีของประเทศสเปนทีม่ชี ือ่เสยีงในชว่งกลางทศวรรษที ่1990 เมอืงบาเลนเซยีไดก้ลายเป็น

ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม วัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วทีม่ี

ความส าคัญมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศสเปน ในอดตีเมอืงบาเลนเซยีเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสเปน ทีถ่กูกอ่ตัง้ขึน้ใน

สมัยโรมันภายใตช้ือ่ "Valentia Edetanorum"  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias , Valencia หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงวาเลนเซยี - จตัรุสัศาลาวา่การเมอืง - ศาลากลาง - ทีท่ าการไปรษณีย ์- สนามสูว้วักระทงิ - มหาวหิารวาเลนเซยี 

หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่บาเลนเซยี - หอระฆงั เอล มกิูเลต - โบสถแ์มพ่ระนกับุญอุปถมัถป์ระจ าเมอืงบาเลน

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม จตัุรสัศาลาวา่การเมอืง (Plaza of City Hall) รายลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารส าคัญๆต่างๆมากมายของเมอืง 

เชน่ ศาลากลาง (City Hall) , ทีท่ าการไปรษณีย ์(Post Office) , สนามสูว้วักระทงิ (Bullfighting)  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรอื มหาวิหารซานตามาเรยีแห่งบาเลนเซีย (Valencia 

Cathedral) มหาวหิารทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงเกา่ที ่ถกูสรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสานอาท ิกอธคิ , นโีอคลาสสกิ , บาร็อค และ

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

สูงประมาณ 51 เมตร บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ โบสถแ์มพ่ระ นกับุญอปุถมัถป์ระจ าเมอืงบาเลนเซยี (Church of St. 

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

รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อมปราการเมอืงยุคกลางทีต่ัง้

อยูป่ระมาณทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของเขตเมอืงเกา่ เป็นหนึง่ในสบิสองประตขูองก าแพงเมอืงโบราณแห่งเมอืงบาเลนเซยี ปัจจุบัน

เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์เอาไวด้ทีีสุ่ดแห่งหนึง่ และยังถอืวาเป็นหนึง่ในจุดชมววิเมอืงทีด่ทีีสุ่ดของของเมอืงบา

เลนเซยีอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาท)ี เป็นเมอืงหลักของแควน้กา

ตาลญุญา และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับสองทัง้ในดา้นขนาดและประชากรของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของ

คาบสมุทรไอบเีรยี ใชภ้าษาทางการ 2 ภาษา คอื ภาษากาตาลาและภาษาสเปน เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงท่าส าคัญ และเป็น

เมอืงเก่าแก่ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยดึครองโดยชาตติ่างๆหลายครัง้ รวมทัง้

ประเทศฝรั่งเศส เมือ่ พ.ศ. 2183 เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วยามราตรทีีร่ ืน่

เรงิสนุกสนาน เมอืงบารเ์ซโลนามสีถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีส่ าคัญมากมาย เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิก

ครัง้ที ่22 และเมือ่ พ.ศ. 2431 เคยเป็นทีจั่ดงานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair) เมอืงบารเ์ซโลนามสีโมสรกฬีาทีส่ าคัญคือ 

สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาและแอรร์าเซเด อัสปัญญอล 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงบารเ์ซโลนา - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - สนามกฬีากมันอว ์- ลา โรกา้ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี (Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา

ในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดยอันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวกาตาลา เป็นผลงานทีเ่รยีกว่า โมเดิรน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่

และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว งานชิน้นี้เร ิม่สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2425 มกี าหนดก่อสรา้งหอคอยทัง้หมด 18 หอคอย 

นับตัง้แตปี่เริม่สรา้งจนถงึปัจจุบันสรา้งเสร็จไปแลว้แค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนกิผูอ้อกแบบถูกรถราง

ทับเสยีชวีติไปเมือ่ พ.ศ. 2469 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้นใตม้หาวหิารซากราดาฟามเีลยีดว้ย แมอ้ันตอนี เกาด ีจะเสยีชวีติไป

แลว้ แตผู่ร้ว่มงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถ่าย ภาพร่าง และแบบจ าลองทีอ่ันตอนี เกาด ีไดท้ าไว ้แต่แลว้ในปี 

พ.ศ. 2479 โครงการก็ตอ้งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมอืงในประเทศสเปน หอ้งใตด้นิและแบบจ าลองอย่างละเอยีดก็ถูกเผา

ท าลาย แตเ่มือ่สิน้สดุสงครามทมีงานก็กลับมาท างานกันตอ่ โดยอาศัยภาพรา่ง ภาพถา่ยและแบบจ าลองอืน่ๆ ทีร่อดพน้จากการถูก

ท าลาย ภายหลังไดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แตถ่งึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กว่าโครงการนี้จะเสร็จก็อกียาวไกลถงึปี 

พ.ศ. 2569 ในอนาคต 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามกฬีากมันอว ์(Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนา 

เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่28 มนีาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่24 กันยายน ค.ศ. 1957 มคีวามจุทัง้สิน้ 

98,772 คน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ลา โรกา้ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Roca Village) เป็นศูนยร์วมรา้นของดไีซเนอรร์ุ่นใหม่ จุดประสงคเ์พือ่ให ้

โอกาสนักออกแบบไฟแรงทีม่พีรสวรรคไ์ดม้พีืน้ทีโ่ชว ์และวางจ าหน่ายผลงานมากมาย ดังนัน้ สนิคา้ของทุกๆแบรนดท์ีน่ี่ ลว้นแต่

เป็นสนิคา้คณุภาพในราคายอ่มเยาวด์ว้ยกัน 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงบารเ์ซโลนา - บา้นกระดูกแหง่ตระกูลบตัโล่ - ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - สวนซวิทาเดลลา - 

อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - ปราสาทมองตค์ูอคิ - ถนนลา รามบลา - โรงภาพยนตรล์ซีวี - ท่าอากาศยาน

นานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

                                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ บา้นกระดกูแหง่ตระกลูบตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แตปี่ 1877 จากนัน้เจา้ของบา้นจงึได ้

ให ้Gaud เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จนกลายเป็นบา้นรูปร่างดังทีเ่ห็นในปัจจุบันนี่ ซ ึง่หากมองจากภายนอกของ

ตัวบา้น สิง่ที่โดดเด่นทีสุ่ดก็คอืส่วนของหลังคาบา้น ที่ออกแบบใหดู้คลา้ยกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งดว้ยกระเบื้องสจีน

เหมอืนเกล็ดของมังกร มรีูปทรงแหลมๆ อยู่ขา้งหลังของมังกร เชือ่กันว่าน่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบุญผูพ้ทิักษ์ของเมอืงบาร์

เซโลนา 

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจากอฐิสแีดง มคีวาม

ละเอยีดสวยงามและวจิติรกวา่ประตชูยัใดในทวปียโุรป ดว้ยดไีซนแ์บบ Neo-Mudéjar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World 

Fair ในปี 1888 บรเิวณเดยีวกัน ผา่นชม สวนซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะทีม่อีนุสาวรยีน์ ้าพุขนาด

ใหญต่ัง้เดน่เป็นสง่าอยู ่ 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรยี์

สูง 60 เมตร (197 ฟตุ) สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่การเดนิทางครัง้แรกของ ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ครัง้ทีเ่ดนิทางไปพบประเทศ

สหรัฐอเมรกิา อนุสาวรยี์นี้ท าหนา้ที่เป็นสิง่เตือนว่าครสิโตเฟอรโ์คลัมบัสรายงานต่อสมเด็จพระราชนิี Isabella I และ King 

Ferdinand V ในเมอืงบารเ์ซโลน่าหลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทมองตค์อูคิ (Montjuic Castle) เป็นเนนิเขาทีม่คีวามสูงขึน้มา 180 เมตร โดยบรเิวณ

นี้จะเป็นทวิเขายาวเหมอืนเป็นปราการธรรมชาตใินการป้องกันเมอืงบาร์เซโลน่ามาตัง้เเต่เมือ่ครัง้อดตี เเละมีการก่อสรา้งป้อม

ปราการขึน้บรเิวณเเห่งนี้มากมายหลายป้อมดว้ยกัน เเต่กาลเวลาทีล่่วงเลยผ่านไป ก็ท าใหเ้หลอืป้อมอยู่ไม่กีป้่อมเท่าทีพ่บไดใ้น

ปัจจุบัน ซึง่เป็นจุดทีน่่ามาทอ่งเทีย่วเเละชืน่ชมความงดงามของววิทวิทัศนเ์มอืงบารเ์ซโลน่าเป็นอยา่งด ีพรอ้มกันนี้ก็มจีุดท่องเทีย่ว

มากมายในบรเิวณนีท้ีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนลา รามบลา (La Rambla Road) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า ถอืเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ ่

ทีน่อกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความรม่รืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแหง่นีม้คีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร

แตม่สีสีันเสน่หท์ีน่่าประทับใจ ทัง้ยังมรีา้นรวงใหผู้ม้าเยอืนแวะชอ้ป กนิ ดืม่ ทัง้กลางวันและกลางคนื ท าใหม้ผีูค้นสัญจรไปมา ราว



- 8 - 

กับวา่นีเ่ป็นถนนทีไ่มเ่คยหลับ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, 

ZARA, BENETON, TOPSHOP นอกเหนอืจากนียั้งมสีิง่ปลกูสรา้งชิน้ส าคัญทีแ่สดงใหเ้ห็นสถาปัตยกรรมอันสวยงามของถนนสายนี ้

คอื โรงภาพยนตรล์ซีวี (Liceu Theatre) ทีด่มูเีสน่หม์ากๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลย คอื Human Statues หรอืรปูปัน้คนดังทีต่ัง้อยู่

บนถนนลา รามบลา เชน่ นักดาราศาสตรช์ือ่ดังอยา่ง กาลเิลโอ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

21.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR142  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศ

ไทย                                                      (-/-/-) 

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

07.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

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 กมุภาพนัธ ์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 คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก 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 ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,404 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

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

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

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

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

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

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

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

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

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


