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วันที่หนึ่ง
17.00 น.

20.20 น.

23.59 น.

วันที่สอง

01.30 น.

07.10 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติ ส ุวรรณภมู ิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาหมัด
เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
(-/-/-)
ขอเชิญ ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภมู ิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR981
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 7 ชัว่ โมง 15 นาที บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครือ่ ง **
ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาหมัด เมื องโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ มาดริด
บาราคัส เมื องมาดริด ประเทศสเปน - เมื องมาดริด - ประตชู ัย เก่าแก่ ประจ าเมื องมาดริด น้าพุเทพีแห่งชัยชนะ - ที่ทาการไปรษณีย ์ - พลาซ่า มาร์ยอร์ - อนสุ าวรียห์ มีกบั ต้นสตรอเบอรี่ พระราชวัง หลวงแห่ง เมื องมาดริด - อน สุ าวรีย เ์ ซอร์แวนเตส - อน สุ าวรีย ์ดอนกิ โฆเต้ - ย่าน
พลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ถนนกรานด์ เวีย
(-/-/-)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการ
บิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR147
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 6 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน
นาท่านผ่านพิ ธี การตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร ** เวลาท้องถิ่ น ช้ากว่ าประเทศไทยประมาณ 5
ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมื องมาดริด (Madrid) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจ
กลางแหลมไอบีเรียนในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองอันทันสมัยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยและอยู่
ในทาเลที่ตั้งที่สงู ที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก เป็ นเมืองที่ครั้งหนึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาประทับที่นี่ และประกาศให้เมืองมาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ ประต ชู ยั เก่าแก่ ประจาเมื องมาดริด (Puerta de Alcala of Madrid)
ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมาดริ ด เป็ นประตูเมืองเก่าของเมืองมาดริ ด ที่ เป็ นที่ รจู้ ักกั นดี ที่ ส ดุ โดยกษัต ริ ย์
คาร์ลอสที่ 3 ทรงมีดารัสให้สร้างประตูนี้ในต้นทศวรรษที่ 1770 เพื่อทดแทนประตูเดิมที่สร้างในปี 1559
ให้ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามขึน้ กว่าของเดิม โดยสถาปนิกผูโ้ ด่งดัง Francisco Sabatini เป็ นผูอ้ อกแบบประตูนี้
และมีการตกแต่งด้วยรูปสลัก ศิลปะนูนสูง และรูปปั้ น
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ น้ าพุเทพี แห่งชัยชนะ (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่ เทพธิดา
ไซเบลี น ใช้เป็ นสถานที่ เฉลิ มฉลองในเทศกาลต่ างๆ ของเมือง อาคารสวยงามใกล้ๆ กันคื อ ที่ ท าการ
ไปรษณีย ์ (Post Office) ที่ยังคงเปิ ดทาการอยู่
นาท่านเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปู เอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่ง
เป็ นจัตรุ ัสใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟ
ใต้ดินและรถเมล์ทกุ สาย นอกจากนี้ยั งเป็ นจุด ตัดของถนนสายสาคัญ ของเมือง เป็ นที่ตั้งของร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย บริเวณเดียวกันเป็ นที่ตั้งของ อนสุ าวรียห์ มีกบั ต้นสตรอเบอรี่ (Statue of
the Bear and Strawberry Tree) สัญลักษณ์สาคัญของเมืองมาดริดอีกด้วย

นาท่ าน ถ่ ายรปู เป็นที่ ระลึ ก กั บ พระราชวัง หลวงแห่ง เมื องมาดริด (Royal Palace of Madrid) ซึ่ ง
ตั้ ง อยู่บ นเนิ น เขาริ ม ฝั ่ ง แม่ น้า แมนซานาเรส สวยงามโอ่ อ่ า อลั ง การไม่ แ พ้พ ระราชวั ง ใดในทวี ป ยุโรป
พระราชวังหลวงแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรัง่ เศสและอิตาเลียน บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเป็ นอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไ์ ม้ทกุ
ฤดูก าล ผ่ า นชม อน สุ าวรี ย ์เซอร์แ วนเตส (Miguel de Cervantes) กวี เอกชาวสเปน ที่ ตั้ ง อยู่เหนื อ
อน ุสาวรียด์ อนกิโฆเต้ (Don Quixote) ในสวนสาธารณะแห่งนี้
นาท่านเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza De Espana) เป็ นจัตรุ ัสที่สาคัญของเมือง มีลักษณะ
เป็ นกลุ่มอาคารครึ่งวงกลม สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบสเปน ยิ่งใหญ่ มีนา้ พุตงั้ อยู่รงกลาง น่าประทับใจ
มี ต ราประจาจัง หวัด ไล่เรี ย งตามตั ว อัก ษร เป็ นที่ ที่ เอาไว้พ บปะ ท ากิ จ กรรม นัง่ พั ก ผ่อน จัด แสดงงาน
กลางแจ้งต่างๆ ที่สาคัญของเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ถนนกรานด์ เวีย (Gran Via Road) ชือ่ นี้ หากแปลตรงตัวจะแปลได้วา่ “ทางที่ยอดเยี่ยม”
หรื อ จะแปลได้อี ก ความหมายหนึ่ ง ว่ า “ถนนบรอดเวย์ ” ถนนเส้น นี้ เป็ นแหล่ ง ชุม นุม ของร้า นค้าในตอน
กลางวัน และเป็ นที่รวมตัวอย่างหนาแน่นของบาร์ในตอนกลางคื น มีการให้ฉายาว่า “ถนนที่ไม่เคยหลับ ”
เพราะบาร์คลับต่างๆ จะพากันเปิ ดยาวไปจนถึงหกหรือเจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียว สาหรับท่านที่ไม่นิยมการช้อป
หรือบาร์ ก็ยังสามารถเดินเล่นชมอาคารและสถาปั ตยกรรมที่สร้างไว้อย่างงดงามอลังการ ซึ่งดูจะขัดแย้งใน
ความตั้ง ใจแต่เดิ มในการออกแบบวางผังถนนเส้นนี้ให้เป็ นไปแบบเรี ย บง่าย แต่กลับ ออกมายิ่ งใหญ่ และ
สวยงาม
** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
 นาคณะเข้าสท่ ู ี่พกั Holiday Inn Hotel Madrid , Madrid หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิ หารแห่งโทเลโด - มหาวิ หารแห่งโทเลโด - ปราสาทอัลคาร์
ซ่า - เมืองวาเลนเซีย
(B/-/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาค
กลางของประเทศสเปน มี ทั ศ นี ภ าพที่ ส วยงาม แม่ น้า เทกั ส (Tagus River) ไหลผ่ า นเมื อ ง มี ม รดกทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็ น
สถานที่ที่ ปรากฏร่องรอยวัฒ นธรรมของชาวคริ สต์ ชาวยิ ว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย บุคคลและ
ศิลปิ นที่มีชอื่ เสียงหลายคนต่างเกิดและเคยพานักอยู่ในเมืองนี้ เช่น การ์ซีลาโซ เด ลา เบกา พระเจ้าอัลฟอนโซ
ที่ 10 และเอลเกรโก ในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ได้รบั การขึ้นทะเบี ยนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1986
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ มหาวิ หารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็ นวิหารที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวิหารแห่งเมืองเซบี ญ่ า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ความ
งดงามอลังการสไตล์โกธิก ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลัก

นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ ปราสาทอัลคาร์ซ่า (Alcazar Castle) ซึ่งเป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมและมี
ยอดที่มมุ ทัง้ 4 มุม ปราสาทแห่งนีก้ อ่ สร้างด้วยศิลปะเรอเนสซองซ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และเป็ นที่ประทับ
ของจักรพรรดิการ์โลสที่ 1 (Carlos I) หรือชาร์ลส์ที่ 5 (Charles) สถานที่แห่งนี้ในปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์ทาง
การทหารและเป็ นห้องสมุดของแคว้นกัสตียาลามันชา
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ เมืองบาเลนเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 45
นาที) เมืองแห่งศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของประเทศสเปน เป็ นเมืองหลวงของแคว้น บาเลนเซียและ
จังหวัด บาเลนเซีย เป็ นแคว้นปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสเปน
ตั้งอยู่บนฝั ง่ แม่นา้ ตูเรีย (Turia River) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็ น
ที่ ตั้ ง ของสโมสรฟุ ต บอลที่ มี ชื่อเสี ย งคื อ สโมสรฟุ ต บอลวาเลนเซี ย (Valencia Club de Futbol) เป็ นสโมสร
ฟุ ต บอลอาชีพ ของประเทศสเปนที่ มีชื่อเสี ย งในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 เมืองบาเลนเซี ย ได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสเปน อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวที่มคี วามสาคัญมากที่สดุ แห่งหนึง่ เมืองบาเลนเซียเป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ ในสเปนที่
ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในสมัยโรมันภายใต้ชอื่ "Valentia Edetanorum"
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นาคณะเข้าสท่ ู ี่พกั Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias , Valencia หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองวาเลนเซี ย - จัต ุรัสศาลาว่าการเมือง - ศาลากลาง - ที่ทาการไปรษณีย ์ - สนามสว้ ู วั กระทิง - มหา
วิ หารวาเลนเซี ย หรือ มหาวิ หารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซี ย - หอระฆัง เอล มิ กเู ลต - โบสถ์แม่พ ระ
นักบ ุญอ ุปถัมถ์ประจาเมืองบาเลนเซีย - หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ - เมืองบาร์เซโลนา (B/-/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ผ่านชม จัต รุ สั ศาลาว่ าการเมื อง (Plaza of City Hall) รายล้อมไปด้วยเหล่าอาคารสาคั ญ ๆ
ต่ า งๆ มากมาย เช่น ศาลากลาง (City Hall) ที่ ท าการไปรษณี ย ์ (Post Office) สนามส ้วู ัว กระทิ ง
(Bullfighting)

นาท่าน ถ่ายร ูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิ หารวาเลนเซี ย หรือ มหาวิ ห ารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซี ย
(Valencia Cathedral) มหาวิ ห ารที่ ตั้ง อยู่บ ริ เวณใจกลางเมืองเก่าที่ ถ ูกสร้างขึ้น ในสไตล์ผสมผสาน อาทิ
กอธิค นีโอคลาสสิก บาร็ อค และอื่นๆ ด้านข้างจะเป็ น หอระฆังเอล มิกเู ลต (El Miguelete) ที่ถกู สร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 ในความสูงประมาณ 51 เมตร บริเวณเดียวกันเป็ นที่ตั้งของ
โบสถ์แ ม่ พ ระนัก บ ญ
ุ อ ปุ ถัม ถ์ป ระจ าเมื อ งบาเลนเซี ย (Church of St. Mary of the Assumption of
Valencia / Plaza de la Viegin) โดยตลอดสองข้างทางเป็ นที่ตั้งของภัตตาคาร บาร์ ร้านกาแฟ และร้าน
ขายของที่ระลึกมากมาย
น าท่ า น ถ่ า ยร ปู เป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็ นป้ อม
ปราการเมืองยุคกลางที่ตั้งอยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า เป็ นหนึ่งในสิบสองประตู
ของกาแพงเมืองโบราณแห่งเมืองบาเลนเซี ย ปั จจุบันเป็ นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้
อย่างดีที่สดุ แห่งหนึง่ และยังถือวาเป็ นหนึง่ ในจุดชมวิวเมืองที่ดีที่สดุ ของของเมืองบาเลนเซียอีกด้วย
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

ค่า
วันที่หา้
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมื องบาร์เซโลนา (Barcelona) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 45 นาที) เป็ นเมือง
หลักของแคว้นกาตาลุญญา และเป็ นเมืองใหญ่อันดับสองทั้งในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปน
ตั้งอยู่บนชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษากาตาลา
และภาษาสเปน เมืองบาร์เซโลนาเป็ นเมืองท่าสาคัญ และเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคย
เป็ นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึ ดครองโดยชาติต่างๆ หลายครั้ง รวมทั้ง ประเทศฝรัง่ เศสเมื่อ
พ.ศ. 2183 เมืองบาร์เซโลนาเป็ นเมืองที่มชี ื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่รื่น
เริ ง สนุกสนาน เมืองบาร์เซโลนามีสถาปั ต ยกรรมเก่าแก่ที่ ส าคัญ มากมาย เมืองบาร์เซโลนาเป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครั้งที่ 22 และเมื่อพ.ศ. 2431 เคยเป็ นที่จัดงานแสดงสินค้าโลก (World's Fair)
เมืองบาร์เซโลนามีสโมสรกีฬาที่สาคัญคือ สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา และแอร์ราเซเด อัสปั ญญอล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นาคณะเข้าสท่ ู ี่พกั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรือเทียบเท่า
เมื องบาร์เซโลนา - มหาวิ หารซากราดาฟามี เลีย - สนามกีฬากัมนอว์ - ลา โรก้า วิ ลเลจ เอาท์
เล็ท (B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ มหาวิ หารซากราดาฟามีเลีย (Sagrada Familia) เป็ นสถาปั ตยกรรม
ประจาเมืองบาร์เซโลนาที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา เป็ นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์น
นิสโม เป็ นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็ นอาร์ตนูโวที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว งานชิน้ นีเ้ ริ่มสร้างตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2425
มีกาหนดก่อสร้างหอคอยทั้งหมด 18 หอคอย นับตั้งแต่ปีเริ่มสร้างจนถึงปั จจุบันสร้างเสร็ จไปแล้วแค่ 8
หอคอย งานคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 50 สถาปนิกผูอ้ อกแบบถูกรถรางทับเสียชีวิตไปเมื่อพ.ศ. 2469 โดย
ศพของเขาได้ถ ูก ฝั ง ไว้ในใต้ม หาวิ ห ารซากราดาฟามี เลี ย ด้ว ย แม้อั น ตอนี เกาดี จะเสี ย ชี วิ ต ไปแล้ว แต่
ผูร้ ่วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถ่าย ภาพร่าง และแบบจาลองที่อันตอนี เกาดี ได้ทาไว้
แต่แล้วในปี พ.ศ. 2479 โครงการก็ ตอ้ งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมืองในประเทศสเปน ห้องใต้ดินและ
แบบจาลองอย่างละเอียดก็ ถกู เผาทาลาย แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามทีมงานก็ กลับมาทางานกันต่อ โดยอาศัย

ภาพร่าง ภาพถ่าย และแบบจาลองอื่นๆ ที่รอดพ้นจากการถูกทาลาย ภายหลังได้นาคอมพิ วเตอร์มาใช้
ออกแบบ แต่ถึงจะใช้เทคโนโลยี มากมายมาช่วย กว่าโครงการนี้จะเสร็ จก็ อีกยาวไกลถึ งปี พ.ศ. 2569 ใน
อนาคต
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ สนามกี ฬากัมนอว์ (Camp Nou Stadium) เป็ นสนามเหย้าของสโมสร
ฟุตบอลบาร์เซโลนา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 24
กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทงั้ สิ้น 98,772 คน

นาท่านเดินทางสู่ ลา โรก้า วิ ลเลจ เอาท์เล็ท (La Roca Village) เป็ นศูนย์รวมร้านของดีไซเนอร์ร่นุ ใหม่
จุดประสงค์เพื่ อให้โอกาสนักออกแบบไฟแรงที่มีพรสวรรค์ได้มีพื้นที่โชว์ และวางจาหน่ายผลงานมากมาย
ดังนัน้ สินค้าของทุกๆ แบรนด์ที่นลี่ ว้ นแต่เป็ นสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยาด้วยกัน
** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
 นาคณะเข้าสท่ ู ี่พกั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า

เมื องบาร์เซโลนา - บ้านกระดกู แห่งตระกลู บัตโล่ - ประตชู ยั เก่าแก่ ประจาเมื องบาร์เซโลนา สวนซิ วทาเดลลา - อนสุ าวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - ปราสาทมองต์คอู ิค - ถนนลา รามบลา โรงภาพยนตร์ลีซีว - ท่าอากาศยานนานาชาติ บาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน - ท่า
อากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ บ้านกระดกู แห่งตระกลู บัตโล่ (Casa Batllo) สร้างมาตั้งแต่ปี 1877
จากนั้นเจ้าของบ้านจึงได้ให้ Gaud เข้ามาปรับปรุงและออกแบบตัวบ้านให้ใหม่ จนกลายเป็ นบ้านรูปร่างดังที่
เห็นในปั จจุบันนี้ ซึ่งหากมองจากภายนอกของตัวบ้าน สิ่งที่โดดเด่นที่สดุ ก็คือส่วนของหลังคาบ้านที่ออกแบบ

ให้ดคู ล้ายกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งด้วยกระเบื้องสีจนเหมือนเกล็ดของมังกร มีรปู ทรงแหลมๆ อยู่
ข้างหลังของมังกร เชือ่ กันว่า นัน่ คือดาบของเซนต์จอร์จ นักบุญผูพ้ ิทกั ษ์ของเมืองบาร์เซโลนา
นาท่านเดินทางสู่ ประต ูชัยเก่าแก่ ประจาเมืองบาร์เซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สร้างจากอิฐ
สีแดง มีความละเอียดสวยงามและวิจิตรกว่าประตูชัยใดในทวีปยุโรป ด้ว ยดีไซน์แบบ Neo-Mudé jar สไตล์
สร้า งขึ้ น ในโอกาส Barcelona World Fair ในปี 1888 บริ เวณเดี ย วกั น ผ่ า นชม สวนซิ ว ทาเดลลา
(Ciutadella Park) เป็ นสวนสาธารณะที่มอี นุสาวรียน์ า้ พุขนาดใหญ่ตงั้ เด่นเป็ นสง่าอยู่
นาท่าน ถ่ายร ูปเป็นที่ระลึก กับ อนสุ าวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Monument)
เป็ นอนุสาวรีย์สงู 60 เมตร (197 ฟุ ต) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่การเดินทางครั้งแรกของคริ สโตเฟอร์
โคลั มบั ส ครั้ งที่ เดิ นทางไปพบประเทศสหรั ฐ อเมริ กา อนุส าวรี ย์นี้ท าหน้าที่ เป็ นสิ่ ง เตื อนว่าคริ ส โตเฟอร์
โคลัมบัสได้ถวายรายงานต่อสมเด็ จพระราชิ นี Isabella I และ King Ferdinand V ในเมืองบาร์เซโลน่าหลังจาก
เดินทางไปทวีปอเมริกาเป็ นครั้งแรก
นาท่าน ถ่ายรปู เป็นที่ ระลึก กับ ปราสาทมองต์ค อู ิ ค (Montjuic Castle) เป็ นเนินเขาที่มีความสูง 180
เมตร โดยบริเวณนี้จะเป็ นทิวเขายาวเหมือนเป็ นปราการธรรมชาติในการป้องกันเมืองบาร์เซโลน่ามาตั้งเเต่
เมื่อครั้งอดีต เเละมีการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นบริเวณเเห่งนี้มากมายหลายป้อมด้วยกัน เเต่กาลเวลาที่
ล่วงเลยผ่านไป ก็ ทาให้เหลือป้อมอยู่ไม่กี่ป้อมเท่าที่พบได้ในปั จจุบัน ซึ่งเป็ นจุดที่น่ามาท่องเที่ยวเเละชื่นชม
ความงดงามของวิวทิวทัศน์เมืองบาร์เซโลน่าเป็ นอย่างดี พร้อมกันนี้ก็มีจดุ ท่องเที่ยวมากมายในบริเวณนี้ที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชม

21.35 น.

นาท่านเดินทางสู่ ถนนลา รามบลา (La Rambla Road) ถือเป็ นถนนชื่อดังของเมืองบาร์ เซโลน่า ถื อเป็ น
ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ ที่นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีตน้ ไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ถนน
แห่งนี้มีความยาวโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์ที่น่าประทับใจ ทั้ง ยังมีรา้ นรวงให้ผมู้ าเยือน
แวะช้อป กิน ดื่ม ทั้งกลางวันและกลางคืน ทาให้มีผคู้ นสัญจรไปมา ราวกับว่านี่เป็ นถนนที่ไม่เคยหลับ อิสระ
ให้ท่ า นได้ช อ้ ปปิ้ งตามอั ธ ยาศั ย ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และเสื้ อ ผ้า แบรนด์ เนมทั้ ง H&M, ZARA,
BENETON, TOPSHOP นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ปลูก สร้า งชิ้ น ส าคั ญ ที่ แ สดงให้เห็ น สถาปั ต ยกรรมอั น
สวยงามของถนนสายนี้ คือ โรงภาพยนตร์ลีซีว (Liceu Theatre) ที่ดมู ีเสน่ห์มากๆ และที่พลาดไม่ได้เลย
คือ Human Statues หรือรูปปั้ นคนดังที่ตงั้ อยู่บนถนนลา รามบลา เช่น นักดาราศาสตร์ชอื่ ดังอย่าง กาลิเลโอ
** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ บาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านมี
เวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR142
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 5 ชัว่ โมง 15 นาที บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **

วันที่เจ็ด
05.55 น.
07.05 น.

17.45 น.
ประทับใจ

ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณ
ภ ูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครือ่ ง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภมู ิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR832
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 7 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **
เดินทางถึ ง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภ มู ิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

06 - 12 มีนาคม 2562

20 - 26 มีนาคม 2562

รายละเอียดเที่ยวบิ น

06MAR QR981 BKK-DOH 20.2023.59
07MAR QR147 DOH-MAD
01.30-07.10
11MAR QR142 BCN-DOH 21.3505.55+1
12MAR QR832 DOH-BKK 07.0517.45
20MAR QR981 BKK-DOH 20.2023.59
21MAR QR147 DOH-MAD
01.30-07.10
25MAR QR142 BCN-DOH 21.3505.55+1
26MAR QR832 DOH-BKK 07.0517.45

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ เด็ก
เด็กไม่มี พักเดี่ยว
ห้องละ 2มีเตียง
เตียง
เพิ่ม
3 ท่าน
(เด็กอาย ุไม่
(เด็กอาย ุไม่
เกิน 12 ปี)
เกิน 12 ปี)

ราคา
ไม่รวม
ตัว๋

39,999

39,999

39,999

9,999

24,999

39,999

39,999

39,999

9,999

24,999

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่ น **
** อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นประเทศสเปน
ท่านละประมาณ 3,500-4,000 บาท **
** อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอาย ุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านต้องออกตัว๋ ภายใน (เครือ่ งบิ น รถทัวร์ รถไฟ) กร ุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ท ุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สาหรับอัตราค่าบริการนี้จาเป็นต้องมีผเ้ ู ดินทางจานวน 25 ท่านขึ้นไปในแต่ละคณะ กรณีที่มีผเ้ ู ดินทางไม่ถึง
ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **
** ทางบริษทั ขอความกร ุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้ หมดก่อนทาการจอง โดยละเอียดท ุกข้อ **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน
้ ประหยัด (Economy Class)
กรณีตอ้ งการ Upgrade เป็ น ที่นงั ่ พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ ธุรกิจ (Business Class) จาเป็ นออกบัตรโดยสารใบใหม่
แยกจากคณะ และ จองเป็ นราคาทัวร์ ไม่รวมตัว๋ (Join Land) ตั้งแต่ขนั้ ตอนการจอง สิ่งสาคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่กอ่ นทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิ ร์มออกเดินทางหรือไม่
 ค่าภาษีนา้ มัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิ น โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีนา้ หนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23
ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีหอ้ งพัก 3

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซื้อประกัน
เพิ่มเพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบ าร์ในห้อง รวมถึ งค่ าอาหาร เครื่ องดื่มที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนือรายการ และ ค่ าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ร ะบุไว้ ใน
รายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษท
ั
 ค่าทิปคนขับรถ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิ ปรวมตลอดการเดิ นทางทัง้ หมด ตามธรรมเนี ยม 36 ยูโร (EUR) หรือ คานวณเป็นเงิ นไทยประมาณ 1,440
บาท (THB) รวมไปถึ ง เด็ ก อาย มุ ากกว่ า 2 ปี ยกเว้น เด็ ก อาย ไุ ม่ถึ ง 2 ปี ณ วัน เดิ น ทางกลับ (Infant) ทั้ง นี้ ท่ าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสเปน ท่านละประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอ
ความกร ุณาล ูกค้าผูเ้ ดิ นทางถื อไปจ่ายในวันที่ ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ ว กับเจ้าหน้าที่ ของบริษทั โดยทางบริษทั จะมี
เจ้าหน้าที่ไปด ูแล และ อานวยความสะดวกในวันนัน้ )
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1. กร ุณาท าการจองล่ว งหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อ นการเดิ น ทาง พร้อ มช าระเงิ น มัด จา ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องเช็คที่ว่างและทาจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณี ที่คณะเต็ ม มีคิวรอ (Waiting List)
ทางบริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการให้สิ ท ธิ์ ลกู ค้ารายถั ด ไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ ท ารายการจองเข้ามา
ตามลาดับ เนือ่ งจากทุกพีเรียดทางบริษทั มีที่นงั ่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวัน เดิ น ทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี ที่ท่านไม่ชาระเงิน หรื อ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม รวมทัง้ กรณี ที่อยู่ในช่วงรอผลการอนมุ ตั ิ วีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่
กาหนดไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์
นัน้ ๆ ทันที
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึง เสาร์ เวลา 08.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นัน้ ๆ ถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ต อ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ท่านผูม
้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทั อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

2.

กรณีตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน ท่านผูม้ ีรายชือ่ ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทั
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการ
แทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้า
แรกของผูเ้ ดิ นทาง สาเนาบัต รประชาชนของผูร้ ั บ มอบอานาจ และหน้าสมุด บัญ ชีธ นาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คื นค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ** กรณี วน
ั เดินทางตรงกับช่วงวันหยดุ
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 55 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่ากาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ว เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นต้น **
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมด
ั จาหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆ
4. สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไปในแต่ละคณะ กรณีที่มผี เู้ ดินทางไม่ถึงตามจานวน
ที่กาหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่ มขึ้นเพื่อให้
คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการ) โดยทางบริ ษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดิน ทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มนี กั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทั กาหนด เพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางบริษทั ยินดีที่จะให้บริการและดาเนินการต่อไป
5. ในกรณีที่ลก
ู ค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี นี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึง เสาร์ เวลา 08.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นัน้ ๆ ถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ
1. เนือ
่ งจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่แบบ
2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่
คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ
1 เตี ยงพั บ เสริ ม หรื อ อาจมีค วามจาเป็ นต้องแยกห้องพั ก เป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ ยว 1 ห้อง
(Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้ จากนักท่องเที่ยว
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มอี ณ
ุ หภูมติ า่
3. กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี กั ษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัด
และไม่มอี า่ งอาบนา้ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1. ผูส้ มัครทุกท่าน จาเป็ นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์
ในบางกรณี) ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั จานวนของผูส้ มัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยื่ นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็ นผูไ้ ด้รับกาหนดการนัดหมายวันและเวลา
จากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ
จาเป็ นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า
หรือ ซึ่งอาจทาให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจาเป็ น
จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขนั้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร้อมแจ้งวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่า
มาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ทา่ นสะดวก แผนกวีซ่าจะดาเนินการให้ดีที่สดุ ที่จะช่วย

อานวยความสะดวกให้ท่านเป็ นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านสามารถเลือกซื้อ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้
3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนี้ยงั คงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้ หมด **
ประเทศที่ทา่ นสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่ เศส สวิสเซอร์แลนด์ เท่านัน้
** ส าหรับ ค่ าบริก ารของแต่ ละประเภท กร ณ
ุ าตรวจสอบกับ เจ้าหน้าที่ เป็ นกรณี พิ เศษอี ก ครัง้ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง **
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อนหรือหลังคณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ ตาม
ท่านจาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ ตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) จะต้องออกก่อน แต่
วีซ่ายังไม่ออก เนือ่ งจากท่านยื่นหลังคณะ
5. มาตรฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทวั ่ ไปคือ 15 วันทาการ (เป็ นอย่างน้อย) ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กบั จานวนผูส้ มัครในช่วงนัน้ ๆ
ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มผี สู้ มัครเป็ นจานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
6. หลังจากที่ผส
ู้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจาก
สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนัน้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มฯ
เพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษเพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีที่ตอ้ งการใช้หนังสือเดินทางกะทันหันทาให้
ต้องร้องขอหนังสื อเดิ นทางกลับ คื นด่วนระหว่างขั้นตอนการพิ จารณาวี ซ่า อาจท าให้สถานทูต ปฏิเสธวีซ่ าและท่าน
จาเป็ นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นัน่ หมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทงั้ หมด โดยคานึงถึงระยะเวลาการ
พิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
7. กรณีที่ทา่ นมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทาง
ท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คื อ วีซ่าออกจากประเทศใด
จะต้องพานักประเทศนัน้ ๆ มากที่สดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถกู
ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณี ที่ ท่านมีวี ซ่ า ประเทศปลายทางที่ ส ามารถเข้า ออกได้ห ลายครั้ ง และยั ง ไม่ห มดอายุ จาเป็ นจะต้อ งเป็ นวีซ่ า ชนิ ด
ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมตั ิโดยระบุวนั ที่สามารถพานักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากาหนดที่อนุมตั ิในหน้าวีซ่า ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่ อความถูกต้อง หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายื นยั นเดิ นทาง ทางบริ ษัท ขอ สงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จา่ ยที่จะเกิดขึน้ ในทุกกรณี เช่น เคาน์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้
เนือ่ งจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถกู ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง เป็ นต้น
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูต อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
ในกรณีถกู ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ทา่ นให้ความร่วมมือในส่วนนี้
เพื่อให้การยื่นคาร้องในครั้งต่อๆ ไปสะดวกมากขึน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็ นสาคัญ
11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรื อ ออกก่อนเดิ นทางเพี ยงไม่กี่วัน เราไม่ส ามารถฟ้ องร้องหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ได้ทงั้ สิ้น เพราะเนือ่ งจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองอยู่
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ สายการบิ น ที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่ องบิ น เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิ เศษ) สายการบิ นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นงั ่ บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษทั จะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลกู ค้าผูเ้ ดินทางที่มาด้วยกัน ได้นงั ่ ด้วยกัน หรือ
ใกล้กนั ให้มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
2. กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชด
ั เจนในขัน้ ตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเพื่อชาระกับเมนูใหม่ที่ตอ้ งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทัว่ ไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นส
ี้ าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนา้ ตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี ที่ท่าน
ถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีนา้ เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต
การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ฝัง่ ประเทศไทย
ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึน้ ในส่วนนี้
ทัวร์นเี้ ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดให้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆ
ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นัทา่ นไม่ได้สง่ หน้าหนังสือเดิน และหน้าวีซ่า
มาให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทัง้ หมด
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ทางบริ ษัท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่ มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษทั เสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษีนา้ มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ทาให้ตน้ ทุนสูงขึน้
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดิ นทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคื นค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริ ษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริ ษัท หรื อจะต้องชาระตาม
ข้อตกลงแก่ค่คู า้ ตามหลักปฏิบัติเท่านัน้
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุด เอ็ กซ์เรย์ อนุญ าตให้ถื อได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภั ณ ฑ์
มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋ าใบ ใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ ๆ กรณีที่
ท่านไม่ต อ้ งการใช้บ ริ การส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี ใดก็ ต าม จะไม่ส ามารถคื นค่ าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่ าใช้จ่า ย
เพิ่ มเติมขึ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็ บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทั้งหมดกับผูเ้ ดินทาง
กรณีที่เกิดเหตุการณ์นขี้ นึ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสเปน
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า
ว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้ )
2. รปู ถ่ ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลัง ต้องเป็ นพื้ นสีข าว ถ่ า ย
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซา้ กับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านัน้
3. หลักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการบริษท
ั / ร้านค้า :
หนัง สื อ รั บ รองบริ ษัท ฯ ประทั บ ตราฯ และเซ็ น รั บ รองทุก หน้า (มี อ ายุไม่เกิ น 3
เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริ่ม
งาน เงิ น เดื อ น โดยจดหมายรั บ รองการท างานให้ ร ะบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จาเป็ นต้องระบุชอื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออก
จากองค์กรหรือบริษทั ฯ ที่มหี ัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีที่เป็ นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้ จงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
สามารถเขียนแนะนาตนเอง พร้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดลุ ยพิ นิจของเจ้าหน้า ที่รับยื่ น
เท่านัน้
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หลักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอาย ุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นดั ยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น
ภาษาอัง กฤษและต้อ งสะกด ชื่ อ -นามสก ลุ ให้ถ กู ต้อ งตามหน้าหนัง สื อ เดิ น ทาง เท่ านั้ น กรณี ไม่ ถ กู ต้อ ง
เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน
้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบนั รายการส ุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ
วันที่นดั ยื่นวีซ่า **
** ผูท้ ี่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จาเป็นจะต้องมีบญ
ั ชีสว่ นตัวเสมอ บัญชีบริษทั สามาถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีสว่ นตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บญ
ั ชีบริษทั เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับ
ยื่นได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สาเนาใบเปลี่ยนชือ
่ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
8. สาเนาสูติบัตร (กรณีผเ้ ู ดินทางอาย ุต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์)
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอาย ุต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิ ดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิ ดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **
- กรณี เด็ก ไม่ได้เดิ นทางกับ บิ ดาและมารดา จาเป็ นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิ ดา จาเป็ นต้องมี หนังสือยินยอมให้บ ุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้
บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรื ออาเภอ ตามทะเบี ยนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) ,
สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณี เด็ก ไม่ได้เดิ นทางกับ มารดา จาเป็ นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุ รเดิ นทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา)
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) ,
สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุ รอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร

*กรณีรับรองการเงินให้บคุ คลในครอบครัว จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา มารดา บุตร พี่ น้อง สามี
ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็ นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็ นต้องยื่นเอกสารสาคัญ
ดังนี*้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชอื่ เจ้าของบัญชี (ผูร้ ับรอง)
ยืนยันรับรองให้กบั ผูถ้ กู รับรอง จาเป็ นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดั ยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชือ่ -นามสกุล
ผูถ้ กู รับรอง ให้ถกู ต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
*ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็ นปั จจุบัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดั ยื่น
วีซ่า*
*จาเป็ นต้องใช้ทงั้ ผูร้ ับรอง และผูถ้ กู รับรองไม่วา่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้*
*หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน*
- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร
แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นประเทศสเปน
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้ องต้น เพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสเปน
ชือ่ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................
ชือ่ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
วัน - เดือน - ปี เกิด ..................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
หมายเลขพาสปอร์ต .................................................................................................................
วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก .............................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่พกั อาศัยอยูจ่ ริง) .................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................
อาชี พ ปั จจุบั น (การงาน/การเรี ย น) กรุณ าระบุ อ าชี พ , ต าแหน่ ง , หากเป็ นแม่ บ ้า น/เกษี ย ณอายุก รุณ าระบุ
ด้วย ........................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู่ .................................................................................................................
....................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ........................................ อีเมลล์ .........................................................................
วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้รับ
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผอู้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
ชือ่ บุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
** ผูส้ มัครท ุกท่านกร ุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงท ุกข้อโดยละเอียด
ข้อ 8/9/10/11 กร ุณาระบ ุให้ละเอียดและชัดเจนที่ส ุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
การพิจารณาอน ุมัติวีซ่าเป็นด ุลพินิจของทางสถานท ูตเท่านัน้
ทางบริษทั เป็นเพียงตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผเ้ ู ดินทาง **

