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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์          

17.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 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 - ประตชูยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ - น า้พุ

เทพแีห่งชยัชนะ - ทีท่ าการไปรษณีย ์- พลาซ่า มารย์อร ์- อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่- 

พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงมาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้- ย่าน

พลาซา่ เดอ เอสปานา่ - ถนนกรานด ์เวยี                (-/L/-) 

01.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน โดยสาย

การบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR147 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาดรดิ (Madrid) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน 

ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงอันทันสมัย ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวง

ทีส่วย และอยูใ่นท าเลทีต่ัง้ทีส่งูทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก เป็นเมอืงทีค่รัง้หนึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ย

ทีป่ระทับ จากเมอืงโทเลโดมาประทับทีน่ี ่และประกาศใหเ้มอืงมาดรดิ เป็นเมอืงหลวงใหม ่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงมาดรดิ (Puerta de Alcala of 

Madrid) ตัง้อยูใ่กลใ้จกลางเมอืงมาดรดิ เป็นประตูเมอืงเกา่ของเมอืงมาดรดิทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัดทีีส่ดุ โดย

กษัตรยิค์ารล์อสที ่3 ทรงมดี ารัสใหส้รา้งประตูนีใ้นตน้ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตูเดมิทีส่รา้งในปี 

1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึน้กว่าของเดิม โดยสถาปนิกผูโ้ด่งดัง Francisco Sabatini เป็น

ผูอ้อกแบบประตนูี ้และมกีารตกแตง่ดว้ยรปูสลัก ศลิปะนูนสงู และรปูปัน้  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทพแีห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอุทศิใหแ้ก่

เทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอื ที่

ท าการไปรษณีย ์(Post Office) ทีย่งัคงเปิดท าการอยู ่

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านพลาซ่า มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็น

ศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอ

เบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) 

ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสาน

ระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวังเป็นอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่น

พันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ผ่านชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวีเอกชาวสเปน 

ทีต่ัง้อยูเ่หนอื อนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแหง่นี ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นพลาซ่า เดอ เอสปานา่ (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสทีส่ าคัญของเมอืง มี

ลักษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ่ มนี ้าพุตัง้อยูร่งกลาง น่า

ประทับใจ มตีราประจ าจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอกัษร เป็นทีท่ีเ่อาไวพ้บปะ ท ากจิกรรม น่ังพักผอ่น จัดแสดง

งานกลางแจง้ตา่งๆทีส่ าคัญของเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชือ่นี ้หากแปลตรงตัวจะแปลไดว้า่ “ทางทีย่อด

เยีย่ม” หรอืจะแปลไดอ้กีความหมายหนึง่ว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้นี้เป็นแหล่งชมุนุมของรา้นคา้ใน

ตอนกลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอยา่งหนาแน่นของบารใ์นตอนกลางคนื มกีารใหฉ้ายาว่า “ถนนทีไ่มเ่คย

หลับ” เพราะบารค์ลับต่าง ๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถงึหกหรอืเจ็ดโมงเชา้เลยทเีดยีว ส าหรับท่านทีไ่ม่

นยิมการช็อปหรอืบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเลน่ไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ยา่งงดงามอลังการ ซึง่

ดจูะขดัแยง้ในความตัง้ใจแตเ่ดมิในการออกแบบวางผังถนนเสน้นีใ้หเ้ป็นไปแบบเรยีบงา่ย แตก่ลับออกมา

ยิง่ใหญแ่ละสวยงาม 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Hotel Madrid , Madrid หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงมาดรดิ - เมอืงโทเลโด - มหาวหิารแหง่โทเลโด - มหาวหิารแหง่โทเลโด - ปราสาทอลัคาร์

ซา่ - เมอืงวาเลนเซยี  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งนี้ตัง้อยูท่าง

ภาคกลางของประเทศสเปน มทีัศนีภาพทีส่วยงาม แม่น ้าเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมอืง มมีรดก

ทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยัง

เป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยูร่่วมกันอกีดว้ย บคุคลและ

ศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลายคนตา่งเกดิและเคยพ านักอยูใ่นเมอืงนี ้เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัล

ฟอนโซที ่10 และเอลเกรโก ในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมอืงเซบญี่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทอลัคารซ์่า (Alcazar Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่ม

และมยีอดทีม่มุทัง้ 4 มมุ ปราสาทแหง่นี้กอ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็น

ทีป่ระทับของจักรพรรดกิารโ์ลสที ่1 (Carlos I) หรอืชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่ห่งนี้ในปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑท์างการทหารและเป็นหอ้งสมดุของแควน้กสัตยีาลามนัชา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) หรอื เมอืงบาเลนเซยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 45 นาท)ี เมอืงแหง่ศลิปะและพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรข์องประเทศสเปน เป็นเมอืงหลวงของ

แควน้บาเลนเซยีและจังหวดับาเลนเซยี เป็นแควน้ปกครองตนเองทีต่ัง้อยูท่างตอนกลาง ตะวันออกเฉียง

ใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าตเูรยี (Turia River) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที ่3 ของ

ประเทศสเปน และยงัเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงคอื สโมสรฟตุบอลวาเลนเซยี (Valencia 

Club de Futbol) เป็นสโมสรฟตุบอลอาชพีของประเทศสเปนทีม่ชี ือ่เสยีงในชว่งกลางทศวรรษที ่1990 

เมอืงบาเลนเซยีไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางประวตัศิาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน อกีทัง้ยงัเป็น

ศนูยก์ลางอตุสาหกรรม วัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศสเปน 

ในอดตีเมอืงบาเลนเซยีเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสเปน ทีถ่กูกอ่ตัง้ขึน้ในสมยัโรมนัภายใตช้ือ่ 

"Valentia Edetanorum"  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias , Valencia หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงวาเลนเซยี - จตัรุสัศาลาวา่การเมอืง - ศาลากลาง - ทีท่ าการไปรษณีย ์- สนามสูว้วักระทงิ 

- มหาวหิารวาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่บาเลนเซยี - หอระฆงั เอล มกิูเลต - 

โบสถแ์มพ่ระนกับญุอปุถมัถป์ระจ าเมอืงบาเลนเซยี - หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ  - เมอืงบาร์

เซโลนา  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม จตัรุสัศาลาวา่การเมอืง (Plaza of City Hall) รายลอ้มไปดว้ยเหลา่อาคารส าคัญๆ

ตา่งๆมากมายของเมอืง เชน่ ศาลากลาง (City Hall) , ทีท่ าการไปรษณีย ์(Post Office) , สนามสู ้

ววักระทงิ (Bullfighting)  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารวาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่บาเลนเซยี 

(Valencia Cathedral) มหาวหิารทีต่ัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงเก่าที ่ถูกสรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสาน

อาท ิกอธคิ , นีโอคลาสสกิ , บาร็อค และอืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงั เอล มกิูเลต (El Miguelete) 

ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 ในความสงูประมาณ 51 เมตร บรเิวณเดยีวกนั

เป็นทีต่ัง้ของ โบสถแ์มพ่ระ นกับุญอุปถมัถป์ระจ าเมอืงบาเลนเซยี (Church of St. Mary of the 

Assumption of Valencia / Plaza de la Viegin) โดยตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของภตัตาคาร , 

บาร ์, รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อม

ปราการเมอืงยคุกลางทีต่ัง้อยูป่ระมาณทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมอืงเกา่ เป็นหนึง่ในสบิสองประตู

ของก าแพงเมอืงโบราณแหง่เมอืงบาเลนเซยี ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เอาไวด้ี

ทีส่ดุแหง่หนึง่ และยงัถอืวาเป็นหนึง่ในจดุชมววิเมอืงทีด่ทีีส่ดุของของเมอืงบาเลนเซยีอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาท)ี เป็น

เมอืงหลักของแควน้กาตาลญุญา และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองทัง้ในดา้นขนาดและประชากรของประเทศ

สเปน ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของคาบสมทุรไอบเีรยี ใชภ้าษาทางการ 2 ภาษา คอื ภาษา

กาตาลาและภาษาสเปน เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงท่าส าคัญ และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ัน

ยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมันมากอ่น เคยถูกยดึครองโดยชาตติ่างๆหลายครัง้ รวมทัง้ประเทศ

ฝร่ังเศส เมื่อ พ.ศ. 2183 เมืองบาร์เซโลนาเป็นเมอืงที่มชี ือ่เสียงดา้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ

ทอ่งเทีย่วยามราตรทีีร่ืน่เรงิสนุกสนาน เมอืงบารเ์ซโลนามสีถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีส่ าคัญมากมาย เมอืงบาร์

เซโลนาเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่22 และเมือ่ พ.ศ. 2431 เคยเป็นทีจ่ัดงานแสดง

สนิคา้โลก (World's Fair) เมอืงบารเ์ซโลนามสีโมสรกฬีาทีส่ าคัญคอื สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาและ

แอรร์าเซเด อสัปัญญอล 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงบารเ์ซโลนา - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - สนามกฬีากมันอว ์- ลา โรกา้ วลิเลจ เอาท์

เล็ท  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย (Sagrada Familia) เ ป็น

สถาปัตยกรรมประจ าเมอืงบารเ์ซโลนาในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดยอนัตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวกาตา

ลา เป็นผลงานทีเ่รยีกวา่ โมเดริน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

งานชิน้นี้เร ิม่สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2425 มกี าหนดกอ่สรา้งหอคอยทัง้หมด 18 หอคอย นับตัง้แต่ปีเริม่สรา้ง

จนถงึปัจจุบันสรา้งเสร็จไปแลว้แค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนกิผูอ้อกแบบถกู

รถรางทับเสยีชวีติไปเมือ่ พ.ศ. 2469 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้นใตม้หาวหิารซากราดาฟามเีลยีดว้ย 

แมอ้ันตอนี เกาด ีจะเสยีชวีติไปแลว้ แต่ผูร้่วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถ่าย ภาพ

ร่าง และแบบจ าลองทีอ่ันตอนี เกาด ีไดท้ าไว ้แต่แลว้ในปี พ.ศ. 2479 โครงการก็ตอ้งหยดุชะงักเพราะ

สงครามกลางเมอืงในประเทศสเปน หอ้งใตด้นิและแบบจ าลองอย่างละเอยีดก็ถูกเผาท าลาย แต่เมือ่

ส ิน้สดุสงครามทมีงานก็กลับมาท างานกนัตอ่ โดยอาศัยภาพร่าง ภาพถ่ายและแบบจ าลองอืน่ๆ ทีร่อดพน้

จากการถูกท าลาย ภายหลังไดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาช่วย 

กวา่โครงการนีจ้ะเสร็จก็อกียาวไกลถงึปี พ.ศ. 2569 ในอนาคต 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามกฬีากมันอว ์(Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของ

สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนา เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่28 มนีาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ

เมือ่วันที ่24 กนัยายน ค.ศ. 1957 มคีวามจทุัง้ส ิน้ 98,772 คน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู ่ลา โรกา้ วลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Roca Village) เป็นศูนยร์วมรา้นของดไีซเนอร์รุ่น

ใหม่ จุดประสงคเ์พือ่ใหโ้อกาสนักออกแบบไฟแรงทีม่พีรสวรรคไ์ดม้พีืน้ทีโ่ชว ์และวางจ าหน่ายผลงาน

มากมาย ดังนัน้ สนิคา้ของทกุๆแบรนดท์ีน่ี ่ลว้นแตเ่ป็นสนิคา้คณุภาพในราคายอ่มเยาวด์ว้ยกนั 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงบารเ์ซโลนา - บา้นกระดูกแหง่ตระกูลบตัโล ่- ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - 

สวนซวิทาเดลลา - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - ปราสาทมองตค์อูคิ - ถนนลา รามบลา - 

โรงภาพยนตรล์ซีวี - ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน - ทา่

อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั บา้นกระดกูแหง่ตระกลูบตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แตปี่ 1877 

จากนัน้เจา้ของบา้นจงึไดใ้ห ้Gaud เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม ่จนกลายเป็นบา้นรูปร่าง

ดังทีเ่ห็นในปัจจบุนันี ่ซ ึง่หากมองจากภายนอกของตัวบา้น สิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุก็คอืสว่นของหลังคาบา้น ที่

ออกแบบใหดู้คลา้ยกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสจีนเหมอืนเกล็ดของมังกร มรีูปทรง

แหลมๆ อยูข่า้งหลังของมงักร เชือ่กนัวา่น่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบญุผูพ้ทิักษ์ของเมอืงบารเ์ซโลนา 

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) 

สรา้งจากอฐิสแีดง มคีวามละเอยีดสวยงามและวจิติรกว่าประตูชยัใดในทวปียโุรป ดว้ยดไีซน์แบบ Neo-

Mudéjar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World Fair ในปี 1888 บรเิวณเดยีวกนั ผา่นชม สวนซวิ

ทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะทีม่อีนุสาวรยีน์ ้าพขุนาดใหญต่ัง้เดน่เป็นสงา่อยู ่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus 

Monument) เป็นอนุสาวรยีส์งู 60 เมตร (197 ฟตุ) สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกก่ารเดนิทางครัง้แรกของ 

ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ครัง้ทีเ่ดนิทางไปพบประเทศสหรัฐอเมรกิา อนุสาวรยีน์ี้ท าหนา้ทีเ่ป็นสิง่เตอืนวา่ค

รสิโตเฟอรโ์คลัมบสัรายงานตอ่สมเด็จพระราชนิ ีIsabella I และ King Ferdinand V ในเมอืงบารเ์ซโลน่า

หลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทมองตค์ูอคิ (Montjuic Castle) เป็นเนินเขาที่มคีวามสูง

ขึน้มา 180 เมตร โดยบรเิวณนีจ้ะเป็นทวิเขายาวเหมอืนเป็นปราการธรรมชาตใินการป้องกนัเมอืงบารเ์ซโล

น่ามาตัง้เเต่เมือ่ครัง้อดตี เเละมกีารกอ่สรา้งป้อมปราการขึน้บรเิวณเเห่งนี้มากมายหลายป้อมดว้ยกัน เเต่
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กาลเวลาที่ล่วงเลยผ่านไป ก็ท าใหเ้หลือป้อมอยู่ไม่กีป้่อมเท่าที่พบไดใ้นปัจจุบัน ซึง่เป็นจุดที่น่ามา

ทอ่งเทีย่วเเละชืน่ชมความงดงามของววิทวิทัศนเ์มอืงบารเ์ซโลน่าเป็นอยา่งด ีพรอ้มกนันีก้็มจีดุทอ่งเทีย่ว

มากมายในบรเิวณนีท้ีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนลา รามบลา (La Rambla Road) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า ถอื

เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ ่ทีน่อกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความรม่รืน่ใหต้ลอดทางแลว้ 

ถนนแหง่นีม้คีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตรแตม่สีสีนัเสน่หท์ีน่่าประทับใจ ทัง้ยงัมรีา้นรวงใหผู้ม้า

เยอืนแวะชอ้ป กนิ ดืม่ ทัง้กลางวันและกลางคนื ท าใหม้ผีูค้นสญัจรไปมา ราวกบัวา่นีเ่ป็นถนนทีไ่มเ่คย

หลับ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, 

ZARA, BENETON, TOPSHOP นอกเหนอืจากนีย้งัมสี ิง่ปลกูสรา้งช ิน้ส าคญัทีแ่สดงใหเ้ห็นสถาปัตยกรรม

อนัสวยงามของถนนสายนี ้คอื โรงภาพยนตรล์ซีวี (Liceu Theatre) ทีด่มูเีสน่หม์ากๆและทีพ่ลาด

ไมไ่ดเ้ลย คอื Human Statues หรอืรปูปัน้คนดังทีต่ัง้อยูบ่นถนนลา รามบลา เชน่ นักดาราศาสตรช์ือ่ดัง

อยา่ง กาลเิลโอ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน เพือ่ให ้

ทา่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื 

รา้นอาหาร  

21.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR142  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

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

07.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 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 
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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 าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบตัรโดยสาร

ใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตร

โดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
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 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,404 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

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

ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร

สว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทาง

บรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่น

นี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มา

ใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
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โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

1. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึ

มคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาที่

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ 

เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวี

ซา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ

ตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 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 กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใช ้

เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

วซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้

ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดทีอ่นุมตัใินหนา้วซีา่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 
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9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลู

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู

ฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืใน

สว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีว่ัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิ

ได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 
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8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

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

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

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

วนัทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

..................................................................................................................................... 

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

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตัวผูส้มคัรเอง 

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

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 
 
 
 

 


