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โปรแกรมเสน้ทางยโุรป เทีย่วสนุก คุม้ค่า ราคาโดนใจ  
ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีค่ดัสรรมาอย่างด ี 

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่  
อกีท ัง้มอีสิระมือ้อาหาร ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ทานตามปรารถนา 

 

เทีย่วแบบคุม้คา่ สมราคาทีไ่ดร้บั  
**************************** 
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ก าหนดการเดนิทาง :  
10-17 ม.ิย.62         ราคา  41,900.- 
            
11-18 ส.ค.62         ราคา  48,900.- 
 
16-23 ก.ย.62         ราคา  41,900.- 
 
14-21ต.ค.62         ราคา  42,900.- 
 
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 62       ราคา  41,900.- 
    
 

 

นักท่องเทีย่วไทยจ ำนวนไม่นอ้ยทีนิ่ยมชมชอบในกำรเดนิทำงไปท่องเทีย่วในยโุรปอย่ำงมำก เพรำะ
ดว้ยสภำวะของอำกำศที่เย็นสบำย มีเเหล่งท่องเที่ยวเก่ำเเก่มำกมำยหลำยเเห่งที่สวยงำมเเละ
น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะประเทศสเปน ทีก่ ำลงัมำเเรงเเซงโคง้อย่ำงมำกในหมู่นักท่องเทีย่ว 
 
ประเทศสเปน มคีวำมประวตัศิำสตรย์ำวนำนไม่เเพป้ระเทศอืน่ๆ ในยโุรป เเละมีสถำนทีท่่องเทีย่ว
ทีม่คีวำมสวยงำมมำกมำยหลำยต่อหลำยเเห่งดว้ยกนั  
 
เมืองท่องเทีย่วหลกัอย่ำง มาดรดิ หรอื บารเ์ซโลน่า เเลว้น้ัน วาเลนเซยี ถือเป็นอกีหน่ึงใน
เมอืงทีน่่ำมำเทีย่วชมควำมสวยงำมอย่ำงมำก 
 
เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) เมอืงแห่งศลิปะ และพพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตรข์องประเทศสเปน มี
ขนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศ มีเขตเมืองเก่ำทีม่ีเสน่หแ์ละน่ำมำเที่ยวมำกแห่งหน่ึงของ
ประเทศ บรเิวณย่ำนใจกลำงจตุรสัเมือง จะเป็นทีต่ ัง้ของศำลำกลำง , ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์, รำ้นคำ้
มำกมำย, สนำมสูว้วักระทิง และมหำวิหำร วำเลนเซยีและยงัเป็นที่ต ัง้ของสโมสรฟุตบอลที่มี
ช ือ่เสยีงคอื สโมสรฟุตบอล วาเลนเซยี (Valencia Club de Futbol) หรอื ไอค้า้งคาว 
 
สม้วาเลนเซยี เรยีกไดว่้ำเป็นรำชำแห่งสม้ประเภททีใ่หน้ ้ำมำก มีกลิน่หอม รสหวำน เรยีกไดว่้ำ
เป็นหน่ึงในสม้ทีส่ ำคญัทีส่ดุในตลำดโลก และเมืองวำเลนเซยี เป็นเมืองทีม่ีกำรเพำะปลูกไรส่ม้มำก
ทีส่ดุในสเปน ดว้ยสภำพอำกำศทีด่ ีดนิทีด่ ีจงึท ำใหส้ม้ทีเ่พำะปลกูทีเ่มอืงนี ้มรีสชำตหิวำนอรอ่ย 
 

ดอกสม้วาเลนเซยีสทีอง 
สเปน 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
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- เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัดิส์ทิธิ ์

สญัลกัษณข์องเมอืง โดยฝีมอืกำรออกแบบของ อนัตอนี เกำด ี  
- ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ที ่La Roca Village Outlet, Las Rozas Village 

Outlet 
- เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 
- ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิำรทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

สเปน 
- ตืน่ตำกบัรางส่งน ้าโรมนั (Acueducto de Segovia) สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 ที่

เมอืงเซอโกเบยี 
*** เมนูพเิศษ....ขา้วผดัสเปน , หมูหนั  *** 

  

  
 
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สำยกำรบนิเอมิเรตส ์โดยมีเจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำม
สะดวก  
 
*** คณะเดินทำงวนัที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทำงสู่ดไูบเวลำ 01.05 น. และถึง
สนำมบนิดไูบ เวลำ 05.00 น.*** 
 

 
 
 
01.35 น. ออกเดนิทำงสู่ดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ EK 373 
 
04.45 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
08.15 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืงบำเซโลน่ำ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์นู  
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*** คณะเดนิทำงวนัที ่28 ต.ค. 62 ออกเดนิทำงสู่บำเซโลน่ำ เวลำ 07.50 น. และ
ถงึสนำมบนิบำเซโลน่ำ เวลำ 12.25 น.*** 

 
13.25 น. ถึงสนำมบินสนำมบินเอล ปรตั (BCN) เมอืงบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน 

(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช ัว๋โมงในวนัที ่31 
ตลุำคม 2562) ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร ผ่ำนขัน้ตอนกำร
ตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัเขำ้สู่ตวัเมือง เพื่อน ำท่ำนขึน้สู่
จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขำในบำรเ์ซโลน่ำที่มี
ทศันียภำพอนังดงำมทำงดำ้นตะวนัออกของเนินเขำยงัมีหนำ้ผำสูงชนัซ ึง่ท ำหนำ้ที่

เป็นดั่งก ำแพงเมือง ส่วนดำ้นบนเป็นทีต่ ัง้ของป้อมปรำกำรหลำยแห่ง จำกน้ันน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่สนำมฟุตบอลของสโมสรบำรเ์ซโลน่ำ สนามคมัป์นู (Camp 
Nou) ทีม่ขีนำดใหญ่มำก โดยมีควำมจุผูเ้ขำ้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน อสิระให ้
ท่ำนไดถ่้ำยรูปดำ้นนอก พรอ้มทัง้เลือกซ ือ้ของที่ MEGA STORE ของ ทมีบำร ์
เซโลน่ำ 

 
ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 
ทีพ่กั  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั LEONARDO HOTEL LAS RAMBLAS หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  

น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  
โบสถศ์กัดิส์ิทธิส์ญัลกัษณข์องเมือง โดยฝีมือกำรออกแบบของ อนัตอนี เกำด ี
สถำปนิกชำวคำตำลัน เป็นผลงำนที่เร ียกว่ำ โมเดิรน์นิสโม เป็นงำนศิลปะ
เฉพำะถิน่และเป็นอำรต์นูโวที่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั โดยเร ิม่สรำ้งตัง้แต่ปี 1882 
แมก้ระทัง้จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสรำ้งไม่แลว้เสรจ๊ ถงึกระน้ันองคก์ำรยูเนสโก ้ก็ไดจ้ดัให ้
เป็นมรดกโลก โดยมหำวหิำรมลีกัษณะสถำปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตำไม่เหมือนที่

ใดในโลก น ำท่ำนเขำ้ชม ปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสำธำรณะขนำด
ใหญ่ที่โชวผ์ลงำนอนัโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมของอนัตอนี เกำดี สิ่งปลูก
สร ำ้ ง ต่ำง  ๆ  ที่ถูกล ้อมรอบด ้วยควำมร่มร ื่นของต ้นไม ้ ด ้วยรูปแบบของ
สถำปัตยกรรมงำนกระเบือ้งที่เน้นรูปทรงธรรมชำติในสีสนัที่ตดักนั ดโูดดเด่น 
แปลกตำ และเป็นเอกลกัษณอ์ย่ำงมำก ซ ึง่ไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจำก
องคก์ำรยเูนสโก 

 
กลางวนั  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

วนัทีส่าม โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี – ปารค์ กูเอล – Outlet – ถนน ลา รมับลาส 
– Outlet - ถนน ลา รมับลาส 
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บา่ย น ำท่ำนสู่ La Roca Village Outlet เชญิท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมช ัน้น ำ

มำกมำย อำท ิArmani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, 
Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, 
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, 
Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 
Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จำกน้ันน ำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณ 
ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชือ่ดงัของเมืองบำรเ์ซโลน่ำ 
นอกจำกจะสะอำดสะอำ้นและมีตน้ไมค้อยสรำ้งควำมรม่ร ืน่ใหต้ลอดทำงแลว้ ยงัมี
รำ้นคำ้มำกมำย โดยทีป่ลำยสุดของถนนสำยนีเ้ป็นทีต่ ัง้ของอนุสำวรยีค์รสิโตเฟอร ์
โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิำในปี ค.ศ.1492    

 
ค ่า อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั LEONARDO HOTEL LAS RAMBLAS หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองวาเลนเซยี (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บำเลนเซยี 
แควน้ปกครองตนเองทีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ัง
แม่น ้ำตูเรยี (Turia River) เป็นเมืองทีม่ีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศ
สเปน และยงัเป็นทีต่ ัง้ของสโมสรฟุตบอลทีม่ีช ือ่เสยีงคอื สโมสรฟุตบอลวำเลนเซยี 
ชมย่ำนใจกลำงจตัุรสัเมืองเก่ำ ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของศำลำกลำง, ที่ท ำกำรไปรษณีย,์ 
รำ้นคำ้, สนำมสูว้วักระทงิ 
 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน,Paella) 
 
บา่ย น ำท่ำนชมย่ำนใจกลำงจตัุรสัเมืองเก่ำ ซ ึง่เป็นที่ต ัง้ของศำลำกลำง , ที่ท ำกำร

ไปรษณีย,์ รำ้นคำ้, สนำมสูว้วักระทงิ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัมหาวหิารวาเลนเซยี 
หรอื มหาวิหารซานตามาเรยีแห่งวาเลนเซยี (Catedral de Santa 
Maria de Valencia) มหำวหิำรทีต่ ัง้อยู่บรเิวณใจกลำงเมืองเก่ำ สรำ้งขึน้ใน
สไตลผ์สมผสำนอำท ิโกธคิ, นีโอคลำสสกิ, บำร็อค และอืน่ๆ ดำ้นขำ้งจะเป็น หอ
ระฆงัเอล มกิเูลต (El Miguelete) ทีถู่กสรำ้งขึน้ในชว่งระหว่ำงปี 1381 และสิน้สุด
ในปี 1429 และตดิกนัเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถมัถป์ระจ ำเมือง ตลอดสองขำ้ง
ทำงมภีตัตำคำร, บำร,์ รำ้นกำแฟ และรำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำย จำกน้ันน ำชม

วนัทีส่ ี ่ บาเซโลน่า – วาเลนเซยี – มหาวหิารวาเลนเซยี – เขตเมอืงใหม่บาเลนเซยี 
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เขตเมอืงใหม่ ทีต่ ัง้ของท่ำเรอืเป็นโครงกำรทีย่ิง่ใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปดว้ย
โรงภำพยนตร,์ โรงศิลปะกำรแสดง, พิพิธภณัฑว์ทิยำศำสตรแ์ละอุทยำนสมุทร
ภมูศิำสตร ์

 
ค ่า อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS BONAIRE หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 

 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   
  น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่ำของสเปน เมืองแห่งนี้

ต ัง้อยู่ทำงภำคกลำงของประเทศสเปน องคก์ำรยูเนสโกไดป้ระกำศใหเ้มืองนี้เป็น
แหล่งมรดกโลกทำงประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรม มทีศันีภำพทีส่วยงำม โดยมีแม่น ้ำ
เทกสั ไหลผ่ำนเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโดเป็นเอกลกัษณท์ีน่่ำช ืน่ชมที่สุดของ
กำรจดัสรำ้งเมืองโบรำณอนัสมบูรณแ์บบตวัเมืองรำยลอ้มดว้ยเนินเขำประดุจ
ก ำแพงธรรมชำตดิว้ยหบุผำ 3 แห่ง  

 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
 
บา่ย  น ำท่ำนเขำ้ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิำรทีใ่หญ่

เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจำกวิหำรเมืองเซบีญ่ำ ที่สรำ้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  
ควำมงดงำมอลงักำรสไตลโ์กธิก ภำยในมหำวิหำรมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมวจิติร
ดว้ยไมแ้กะสลกัและภำพสลกัหนิอ่อน  

 
  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงมาดรดิ (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน 

ตัง้อยู่ใจกลำงแหลมไอบเีรยีน ในระดบัควำมสงู 650 เมตร เป็นมหำนครอนัทนัสมยั
ล ำ้ยุค ที่ซ ึง่กษตัรยิฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยำ้ยที่ประทบัจำกเมืองโทเลโดมำที่น่ี และ
ประกำศใหม้ำดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมำณปี ค.ศ. 1601-1607 
เมอืงมำดรดิไดช้ ือ่ว่ำเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงใน
ยโุรป น ำท่ำนเที่ยวชมกรุงแมดรดิ ที่มีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมอยู่มำกมำย ทัง้
อนุสาวรยีน์ ้าพไุซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสัรสัซ ิ
เบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส ำคญัและสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ
กรุงมำดรดิ  โดยบรเิวณนี้ มีอำคำรสวยงำมและส ำคญั ประจ ำอยู่ท ัง้ 4 มุมไดแ้ก ่
ธนำคำรแห่งชำตสิเปน,กองบญัชำกำรทหำรบก,ทีท่ ำกำรใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชยั
อำคำล่ำ และศูนยว์ ัฒนธรรมทวีปอเมร ิกำโดยประตูชยัอาคาล่า มาดรดิ 

วนัทีห่า้ วาเลนเซยี - โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – กรุงมาดรดิ – ชมเมอืง 
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(Splendid puerta de alcala) สรำ้งขึน้ในปี 1599 ประตูชยัแห่งนีส้รำ้งขึน้
เพื่อถวำยแด่พระเจำ้ชำรล์สท์ี่ 3 ตัง้ตระหง่ำนทำงตะวนัออกของใจกลำงเมือง ชม
ปลำซำเดเอสปำญำ (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ำยรูปกบัอนุสำวรยีด์อนกโิฆ
เต ้(Donquixote)  

 
ค ่า     อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS GETAFE หรอืเทยีบเท่ำ 
 
 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

 น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ต ัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝ่ัง
แม่น ้ำแมนซำนำเรส สวยงำมโอ่อ่ำอลังกำรไม่แพพ้ระรำชวังใดในทวีปยโุรป 
พระรำชวงัหลวงแห่งนีถ้กูสรำ้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลงัในสไตลบ์ำโรค โดย
กำรผสมผสำนระหว่ำงศลิปะแบบฝร ัง่เศสและอติำเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆกว่ำ 
2,830 หอ้ง ซ ึง่นอกจำกจะมกีำรตกแต่งอย่ำงงดงำมแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภำพเขยีน
ชิน้ส ำคญัที่วำดโดยศิลปินในยุคน้ัน รวมทัง้สิ่งของมีค่ำต่ำงๆอำทิ พัดโบรำณ , 
นำฬกิำ, หนังสอื, เคร ือ่งใช,้ อำวุธ (หำกไม่สำมำรถเขำ้ชมพระรำชวงัหลวงมำดรดิ
ได ้เนืองจำกมีพระรำชพิธีภำยในหรอืตั๋วเต็ม ทำงบรษิทัขอน ำท่ำนชม Royal 
Palace of Aranjuez เป็นกำรทดแทน) จำกน้ันน ำท่ำนชมอุทยำนหลวงทีม่ีกำร
เปลี่ยนพันธุไ์มทุ้กฤดูกำล ชมอนุสำวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอกชำวสเปนที่ต ัง้อยู่
เหนืออนุสำวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสำธำรณะ 

 
กลางวนั อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
 
บา่ย จำกน้ันน ำท่ำนสู่ Las Rozas Village Outlet อสิระใหท่้ำนไดเ้ดนิเล่นเลอืกซ ือ้

สนิคำ้มีกว่ำรอ้ยรำ้นคำ้ อำท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, 
Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, 
Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

 
ค ่า     อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS GETAFE หรอืเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัทีห่ก มาดรดิ – พระราชวงัหลวง - Outlet  
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เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเทีย่วอกีเมอืงหน่ึงของ
สเปน องคก์ำร UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 
ชมรางส่งน ้าโรมนั (Acueducto de Segovia) ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ ศตวรรษที ่
1 โดยไม่มกีำรใชก้ำวหรอืวสัดเุช ือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่ำงใด จงึไดร้บักำรยกย่องว่ำ
เป็นสิง่กอ่สรำ้งทำงวศิวกรรมโดยชำวโรมนัทีส่ ำคญัทีส่ดุของสเปน และยงัมสีภำพ
สมบรูณท์ีสุ่ดอกีดว้ย รำงส่งน ้ำประกอบขึน้จำกหนิแกรนิตกว่ำ 25,000 กอ้น มี
ควำมยำว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุทีส่งูทีสุ่ดสงูถงึ 29 เมตร จดุเร ิม่ตน้ของ
รำงส่งน ้ำนี ้เร ิม่ต ัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล ำเลยีงส่งน ้ำเขำ้มำในเมอืง รำงส่งน ้ำแห่งนีถ้อื
ไดว่้ำเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมอืง น ำท่ำนเดนิ
เล่นในเขตเมอืงเกำ่ ซ ึง่เต็มไปดว้ยสนิคำ้นำนำชนิดตลอดสองขำ้งทำง 

 
กลางวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง (หมูหนัสเปน, Suckling 

Pig) 
 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงมาดรดิ (Madrid) น ำท่ำนสู่ พลาซา่ มายอร ์
(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตำ้เดลซอล หรอืประตูพระอำทติย ์ซ ึง่
เป็นจตุรสัใจกลำงเมือง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ 
และยงัเป็นศูนยก์ลำงรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสำย นอกจำกนี้ยงัเป็นจุดตดัของ
ถนนสำยส ำคญัของเมืองทีห่นำแน่นดว้ยรำ้นคำ้และหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่มำกมำย 
น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั รูปป้ันหมเีกาะตน้เชอร ี ่(The bear and the cherry 
tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์ ำคญัอกีแห่งของกรุงมำดรดิ อสิระใหท่้ำน
เลอืกซ ือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยั 

 
 น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัสนำมบนิมำดรดิ 
 
22.20 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 144 

*** คณะเดนิทำงตัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 21.40 น. 
และถงึสนำมบนิดไูบ เวลำ 07.45 น. *** 

 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด เซอโกเบยี – มาดรดิ - พลาซา่ มายอร ์
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07.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 
09.40 น. ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

 *** คณะเดนิทำงตัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 09.30 น. 
และถงึสนำมบนิดไูบ เวลำ 18.40 น. *** 

 
19.15 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 
 
 

############################################### 
############################################ 

 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ   1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำก
เหตุสุดวสิยัทีท่ำง บรษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำร
ล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำง
ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่

ท่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  
หำกท่ำนถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทรำบล่วงหนำ้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 10 ท่ำน ทำงบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง 
โดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะนั้นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์  
ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนั้นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  
ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

วนัทีแ่ปด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : ดอกสม้วาเลนเซยีสทีอง 
สเปน 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทำ่นละ 

10-17 ม.ิย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.- 

11-18 ส.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 24,900.- 5,500.- 

16-23 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.- 

14-21 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 24,900.- 5,500.- 

28 ต.ค-04 พ.ย.62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 

** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 
 
อตัราค่าบรกิารนี้รวม  

1. ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี
ควำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 
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7. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล  
(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 

        ค่ำประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  
         ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ 
 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม  

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสอืเดนิทำง 
2. ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวั อำทเิชน่  ค่ำเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทำง, ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 2 ชิน้,  ค่ำ
รกัษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคี่ำทีสู่ญหำยใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทปิพนกังานขบัรถ (16 ยูโร) 
7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย ( 24 ยูโร) 

 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ 

ภำยใน  3 วนันับจำกวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมือ่ไดร้บักำรยนืยนัว่ำกรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิต่อ

เจำ้หนำ้ที ่ 
กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุคร ัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่
รบัผดิชอบ ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขี ัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และยืน่  
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำง
เจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั 
หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งให ้
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กำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำม
จ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้
กำรพจิำรณำ ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

2. กรณีทำ่นใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วีซำ่ หรอื ก่อนเดินทำงกบัทำงบรษิทั ท่ำนตอ้งแจง้
ใหท้ำงบรษิัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำร
พจิำรณำวซีำ่ทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร ือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ ำนักหรอืศกึษำอยู่เทำ่นั้น 
4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสือเดินทำงเล่ม
เกำ่ ใหก้บัทำงบรษิทัดว้ย เน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้ง
ขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรบัตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทำงนั้นๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน 
หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทำงบรษิทัไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ย
สำเหตใุด ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเคร ือ่งบนิ ซ ึง่มีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 
5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเคร ือ่งบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ
ค่ำใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำง
นอ้ย 

3. นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมทีส่ำย
กำรบนิก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมี
ปัญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหำทำงดำ้น
สุขภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบิน 
ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นั้น 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนักอ่นเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนักอ่นเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนักอ่นเดนิทำง   ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำม 
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เสยีหำยต่อทำงบรษิทัและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน ำไป   ช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆ 
ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯจะท ำ 
    กำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น   ไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้ำ่ยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้
    คอื ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และทำ่นไดช้ ำระค่ำ 
    ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ำวซีำ่ ค่ำมดัจ ำตั๋ว 
    เคร ือ่งบนิ หรอืค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   ค่ำส่วนต่ำงในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไม่ 
    ครบตำมจ ำนวน  
8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร ไม่คนื 
    ค่าทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ ไม่ว่ำ 
    เหตุผลใดๆตำมทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำร ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  
  (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple   
  Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 
  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่ำจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่ ี
   อณุหภูมติ ่ำ 
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  
    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะ 
   ทดัรตั และไม่มอีำ่งอำบน ้ำ ซ ึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจม ี
   ลกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่า หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออม

ทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 

เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตำม

หนำ้พำสปอรต์ ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ฉบบัภำษำอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจำ้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จำ้ของบญัชอีอกคำ่ใชจ้่ำยให ้ (ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

กรณุำยืน่ขอจำก ธนำคำรล่วงหนำ้ โดยใชเ้วลำด ำเนนิงำนประมำณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

หลังจำกธนำคำรออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้่ำยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทำ่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูอ้อก

คำ่ใชจ้่ำยใหแ้ละผูเ้ดนิทำง ไมว่ำ่จะอำยเุทำ่ไหรก่็ตำม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสำม-ีภรรยำ ที่

แตง่งำนจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
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นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปีและในกรณีออกคำ่ใชจ่่ำยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คำ่ใชจ้่ำยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง 

[ภำษำไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นำมสกลุ 

[ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ 

[ภำษำอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว 

[ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
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5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) 

………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที่

เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชำตปัิจจุบัน ...........................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

    

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

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

.. 

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

…… 

……………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

 

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

…… 

…………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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