
 

HASHTAG MONO SPAIN  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิสายการบนิระดบั 5 ดาว แวะเปลีย่นกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ – แมดรดิ 
/ บารเ์ซโลนา่ - กรงุเทพฯ 

พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป (พกั แมดรดิ 2 คนื / วาเลนเซยี 1 คนื / บารเ์ซโลนา 1 
คนื) 

แมดรดิ : พลาซ่าเดอ เอสปาญนา่ / พระราชวงัหลวง / นํา้พไุซเบเลส / พลาซ่า มายอร ์  

เซโกเวยี :  มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี 

โทเลโด ้: มหาวหิารแหง่โทเลโด ้

วาเลนเซยี : วหิารแหง่บาเลนเซยี 

บารเ์ซโลนา : คมัป์น ู/ ประตชูยัเกา่แก ่/ มองตค์อูคิ / ซากราดา แฟมเิลยี / Parque Quell / 
ถนนลา รมั บลาส 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่รอ้ยรา้นคา้ที ่Las Rozas Village Outlet อยา่งจุใจ 



พเิศษ!!! เมนหูมยูา่งหนงักรอบตน้ตาํรบัห ัน่ดว้ยจาน ระดบั MICHELIN RECOMMENED และ
เมนขูา้วผดัสเปน PAELLA VALENCIANA ทีไ่มค่วรพลาด!!! 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  กรงุเทพฯ – โดฮา – แมดรดิ (สเปน) – พลาซ่าเดอ เอสปาญนา่ – นํา้พไุซเบเลส – 
พลาซ่ามายอร ์

3  แมดรดิ – เซโกเวยี – Las Rozas Village Outlet – แมดรดิ 

4  แมดรดิ – โทเลโด – วาเลนเซยี 

5  วาเลนเซยี – บารเ์ซโลนา – คมัป์น ู– มองตค์อูคิ 

6  บารเ์ซโลนา – ซากราดา แฟมเิลยี – Parque Quell – ชอ้ปป้ิงถนนลา รมับลาส 

7  โดฮา - กรงุเทพฯ  

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 Mar - 02 Apr 2019  45,999  44,999 45,999 17,000 8,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

17.30  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู8  แถว Q  สายการบนิกาตา้ร ์
(QR) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มบรกิารตดิป้ายชือ่พรอ้มรบิบิน้ใหก้ับกระเป๋าทกุทา่น 

20.20  ออกเดนิทางสู ่เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR 981 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

23.59  ถงึสนามบนิ เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – โดฮา – แมดรดิ (สเปน) – พลาซ่าเดอ เอสปาญนา่ – นํา้พไุซเบเลส 
– พลาซ่ามายอร ์

01.30  เดนิทางสู ่กรงุแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่QR 147 (บรกิารอาหารและ 
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิแมดรดิ ประเทศสเปน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย



แลว้ 

 

นําทา่นชม เมอืงแมดรดิ Madrid นครหลวงแสนสวยของสเปน ทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาเซยีรร์า่ 
ทีนั่บวา่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูถงึ 646 เมตร และเป็นเมอืงหลวงมา
ตัง้แต ่ศตวรรษที ่16 ทีส่เปนนัน้ยังไดร้ับอทิธพิลของราชวงศฮ์ัปสเบริก์ของออสเตรยี 
และบรูบ์องกข์องฝรั่งเศส  นําทา่นชมกรงุแมดรดิ มหานครทันสมัยซึง่ในอดตีเคยเป็น
มหาอํานาจทีม่เีมอืงขึน้มากทีส่ดุประเทศหนึง่ ชมสถานทีสํ่าคัญอันงดงาม และมคีณุคา่
ทางประวตัศิาสตร ์อาทเิชน่ พลาซ่าเดอ เอสปาญนา่ PLAZA DE ESPANA ทีม่รีปู
หลอ่ทองแดงของ 2 อัศวนิ ดอนกโีฆเตแ้ละซานโจ, น้ําพมุหมึาที ่จตรุัสซเีบเลสเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืง ชมประตชูยัอัลคาลา่ และพลาซา่มายอร ์จตรุัสหลวงศนูยก์ลาง
เมอืงเกา่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่3 ดว้ยศลิปะผสมออสเตรยี-
สเปน จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ พระราชวงัหลวง PALACIO REAL ซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมสมัยใหมท่ีด่ัดแปลงมาจากกรกี – โรมัน โดยดา้นนอกตกแตง่ในสไตล์
แบบอติาเลีย่น สว่นภายในตกแตง่แบบฝรั่งเศส โดยสรา้งขึน้แทนพระราชวงัอัลคาซาร ์
ซึง่ถกูไฟไหมเ้มือ่ ค.ศ.1734 ชมพระตําหนักทีถ่กูตกแตง่ดว้ยภาพศลิป์ พรม เครือ่งลาย
คราม และเครือ่งประดับอันมคีา่มากมาย นับเป็นพระราชวงัทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นผา่นชม นํา้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบ
ลนี เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมอืง ผา่นชมประตชูยัอาคา
ลา่ (Puerta De Alcala) ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3 นําทา่นสู ่พลาซ่า มายอร ์
(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึง่เป็นจตรุัสใจกลาง
เมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลาง
รถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้ังเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงที่
หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม AXOR BARAJAS PLUS หรอืระดับเดยีวกัน 

 

 

 

 

 



วนัที ่3 แมดรดิ – เซโกเวยี – Las Rozas Village Outlet – แมดรดิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซโกเวยี เป็นเมอืงหลักของจังหวดัเซโกเบยี ในแควน้คาสตลี
และเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่งแมน้ํ่าเอเรสมา กับแมน้ํ่า
กลาโมเรสณ เชงิเขากวาดารร์ามา โดยขณะทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมันและ
ชาวมัวร ์เมอืงนีจ้งึมชี ือ่เรยีกวา่ เซโกเบยี นําทา่นถา่ยรปูกับ มหาวหิารแหง่เมอืงเซโก
เวยี และสะพานสง่น้ําโรมันทีม่ชี ือ่เสยีง นําชมเขตเมอืงเกา่ซึง่ลอ้มรอบดว้ยกําแพงที่
สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่8 และไดร้ับการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่Las Rozas Village Outlet ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มี
กวา่รอ้ยรา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, 
OnisukaTiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ / นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมาดรดิ 

เย็น  ไมม่บีรกิารอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 นําทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม AXOR BARAJAS PLUS หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัที ่4 แมดรดิ – โทเลโด – วาเลนเซยี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด Toledo ซึง่มคีวามหมายวา่ "เมอืงป้อมนอ้ย" ในอดตี
เป็นเมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยถกูชาวโรมันเขา้ยดึครองเมอืง 
2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาตอ่มาไดถ้กูเปลีย่นมอืเขา้ปกครองโดยชาวยโุรปและชาวอาหรับ
เผา่ตา่ง ๆ อาท ิชน ชาตมิัวร ์จนถงึปี ค.ศ. 1085 จงึไดต้กมาอยูภ่ายใตค้วามครอบครอง
ของกษัตรยิอ์ัลฟองโซที ่6 ซึง่ไดท้รง สถาปนาใหเ้ป็นนครหลวงแหง่จักรวรรดขิอง
พระองคต์ลอดมา จนกระทั่งกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ทรงยา้ยราช สํานักไปประทับอยูใ่นนคร
แมดรดิ ปัจจบุันอารยธรรมของชนตา่งชาตคิรัง้กอ่นยังฝังแน่นคละกันอยูใ่น 



ชวีติประจําวนัของชาวเมอืง นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารแหง่โทเลโด ้มรดกแสดงความ
เป็นเมอืงศาสนาของสเปน สญัลักษณ์ของเมอืงทีม่คีวามงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิ ดา้นขา้งเป็นป้อมปราการอัลคาซารข์นาดใหญ ่เป็นผลงานของสถาปนกิระดับสดุ
ยอดในสมัยศตวรรษที ่16 เดนิเทีย่วชมเมอืงผา่นชมโบสถซ์านโตโตเม ่ทีเ่ก็บภาพเขยีน
ผลงานของเอลเกรโกบา้นของเอล เกรโก ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่16 และยา่นชมุชน
ชาวยวิรวมทัง้โบสถย์วิซนิาก็อก จากนัน้อสิระใหท้า่นหาซือ้ของทีร่ะลกึในยา่นกลางเมอืง 
เป็นงานฝีมอืทีรู่จั้กกันด ีมชี ือ่เสยีงของนครโตเลโด ้คอืดามัสเซเน (Damascene) 
ภาชนะโลหะลงดํา แลว้ขึน้ลายดว้ยใยทองเงนิและทองแดง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดนิทางเลาะเลยีบชายฝั่งกอสตา เดล อะซาร ์หรอื ชายฝั่งดอกสม้บาน 
ตัง้ชือ่ตามสวนสม้ทีป่ลกูทั่วทีร่าบชายฝ่ังและสง่กลิน่หอมหวานในฤดใูบไมผ้ล ิผา่นเมอืง
ตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแถบเมดเิตอรเ์รเนยีนสู ่เมอืงวาเลนเซยี Valencia หรอืบาเลน
เซยี / นําทา่นชม เมอืงบาเลนเซยีหรอืวาเลนเซยี เขา้สูใ่จกลางจตรุัสเมอืงเกา่ อันเป็น
ทีต่ัง้ของศาลากลาง , ทีทํ่าการไปรษณีย ์, รา้นคา้ , สนามสูว้วักระทงิ แลว้ไปชม วหิาร
แหง่บาเลนเซยี ตดิกันเป็นโบสถแ์มพ่ระ นักบญุอปุถัมถป์ระจําเมอืง นับเป็นจัตรุสัที่
สวยงามดสูงบยิง่นัก สองขา้งทางมภีัตตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึ
สรา้งบรรยากาศใหนั้กทอ่งเทีย่วไดไ้มน่อ้ย แลว้ไปชมเขตเมอืงใหมท่ีต่ัง้ของทา่เรอืเป็น
โครงการทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในเมอืงเทา่ทีเ่คยมมีาออกแบบโดยสถาปนกิชาวบาเลนเซยี 
ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตรอ์อมนแิมกซ,์ โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑ์
วทิยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุรภมูศิาสตร ์จากนัน้ไปชมชายหาด แหลง่พักผอ่นตาก
อากาศทีม่ชี ือ่เสยีง แนวชายหาดยาวสดุสายตา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม SERCOTEL ACTEON HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัที ่5 วาเลนเซยี – บารเ์ซโลนา – คมัป์น ู– มองตค์อูคิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางตอ่เมอืง บารเ์ซโลนา่ BARCELONA นครใหญแ่หง่คาตาลันยา และ
นับวา่เป็นเมอืงสําคัญอันดับที ่2 ของสเปน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นถา่ยรปูหนา้สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาทีม่ ีชือ่วา่ คมัป์น ูตัง้อยูท่ี่
เมอืงบารเ์ซโลนา แควน้กาตาลนุญาประเทศสเปน เริม่กอ่สรา้งเมือ่วนัที ่28 มนีาคม ค.ศ. 
1954 อสิระชอ้ปป้ิงรา้นขายของประจําสนามแหง่นีนํ้าทา่นถา่ยรปูหนา้สนามเหยา้ของ
สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาทีม่ชี ือ่วา่ คัมป์นู / นําทา่นเดนิทางสู ่ประตชูยัเกา่แก ่แหง่



เมอืงบารเ์ซโลนา สรา้งจากอฐิสแีดง มคีวามละเอยีดสวยงามและวจิติรกวา่ประตชูยัใด
ในทวปียโุรป ดว้ยดไีซนแ์บบ Neo-Mudejar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona 
world Fair ในปี 1988 บรเิวณเดยีวกัน / นําทา่นขึน้ชมววิสวยของเมอืงบารเ์ซโลนาบน 
มองตค์อูคิ ถอืวา่เป็นววิทีส่วยงามอกีจดุนงึก็วา่ได ้ดา้นบนสามารถมองเห็นววิเมอืงบาร์
เซโลน่าแบบพาโนรามาได ้

เย็น  ไมม่บีรกิารอาหารเย็น 

 นําทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม BEDBANK (*4 BARCELONA + FRONT MARITIM*) 
หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัที ่6 บารเ์ซโลนา – ซากราดา แฟมเิลยี – Parque Quell – ชอ้ปป้ิงถนนลา รมับลาส 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเขา้ชมภายในโบสถศ์ักดิส์ทิธิส์ญัลักษณ์ของเมอืง ซากราดา แฟมเิลยี LA 
SAGRADA FAMILIA  ฝีมอืการออกแบบของเกาดเิชน่กันซึง่ มลีักษณะ
สถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลกและยังใชเ้วลากอ่สรา้งมานานนับ
รอ้ยปี ก็ยังไมเ่สร็จสมบรูณ์  กอ่นนําทา่นสู ่Parque Quell  สวนสาธารณะทีม่ผีลงาน
อกีหลายชิน้ของเกาด ิ

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิเลน่บรเิวณ ถนน La Ramblas  ลา รมับลาส ทีป่ลายสดุของถนนสายนี้
เป็นทีต่ัง้ของอนสุาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั CHRISTOPHER  COLUMBUS ผู ้
คน้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492 ทีช่ ีอ้อกไปทางทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และยังเป็น
ตลาดดอกไมแ้ละสนิคา้พืน้เมอืง  ซึง่ถนนเสน้นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นถนนสายทีค่กึคักสดุของ
เมอืง ไมว่า่จะเป็นการจับจา่ยซือ้สนิคา้ หรอืเดนิเลน่ชมบรรยากาศเมอืง / ไดเ้วลาสมควร
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.25  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 142 (อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัที ่7 โดฮา - กรงุเทพฯ  

05.45  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่QR 832 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

19.00  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



หมายเหต ุ

*** ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่า 3,000 บาท และคา่ทปิไกด ์2,000 บาท*** 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ สาํหรบัคณะเดนิทาง 25 ทา่นขึน้ไป 

** ต ัว๋กรุป๊ เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีาร
เปลีย่นแปลงต ัว๋) 

  

อตัรานีร้วม 

-คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ พรอ้มคณะ สายการบนิกาตา้ร ์ชัน้ประหยัด 

-คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

-คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

-คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บพรอ้มกบั
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

-คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 



-คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

-คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและชําระเงนิ 

ชําระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

  

          บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่
ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซี่าผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น 
และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้
ภายใน 15 วนั หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

           ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสาร
ใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

          ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้
และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบาย



ในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

          ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอม
หรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวร์
ทัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการ
ถาวร) 

          หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการ
เดนิทาง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั๋วกับ
สายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวน
และจะทําการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้าง
สายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วนั 

          ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทาง และสําหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ดําเนนิการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ 
จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กับทาง
สถานทตู 

  

หมายเหตอุืน่  ๆ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 



3.   เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

  

  

  

หลกัฐานการยืน่วซี่าสถานทตูสเปน 

*** ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางไปแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่คาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้เพราะปัจจุบนัสถานทตู
สเปนไดม้กีารเปลีย่นระบบใหม้กีารสแกนลายนิว้มอืของผูส้มคัรขอวซีา่ อาคาร 
INTERCHANGE สขุุมวทิ 

  

สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่ขอวซี่า (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ) 

* ทางสถานทตูสเปนไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทกุกรณี หากลกูคา้จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง
ในชว่งทีย่ืน่วซีา่กรุ๊ป ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตัวยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้ โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครัว หากมี
บคุคลในครอบครัวคนใดคนหนึง่จําเป็นตอ้งยืน่ 



วซีา่เดีย่ว คนในครอบครัวครัวทีเ่หลอืจําเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยเชน่กัน เนือ่งจากในการยืน่วซีา่ทาง
สถานทตูจะดทูีค่วามสมัพันธ ์

  

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สถานฑตูสเปน)    

1.หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมา
ดว้ย 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจบุัน พืน้ฉากหลังรปูตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้ รปูจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดัหา้มสวมแวน่
สายตา หา้มมเีงา หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด กวา้ง 3.5 
ซม.x ยาว 4.5 ซม. ศรษีะจรดคาง 3 ซม.จํานวน 2 รปู สถานฑตูสเปน มกีารเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ของ
ทา่นกับวซีา่ ทีท่า่นเคยไดร้ับยอ้นหลังไป 6 เดอืน (ตรวจทกุหนา้วซีา่) หากทา่นใชร้ปูถา่ยเคยมวีซีา่และ
เกนิ 6 เดอืนแลว้ ทา่นตอ้งถา่ยรปูใหม ่และกรณุาเปลีย่นเสือ้ผา้ชดุใหม*่**สําหรับสถานฑตูสเปน จะ
เขม้งวดเรือ่งรปูถา่ยมาก หากทา่นเตรยีมรปูและเอกสารพรอ้ม ทา่นจะไมเ่สยีเวลา แตห่ากทา่นไมป่ฎบิัติ
ตามขอ้กําหนด ทา่นตอ้งเสยีเวลาไปถา่ยรปูอกีครัง้ และตอ้งมาโชวต์ัวในการยืน่วซีา่ใหม่ 

3. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่เตมิกรณีอืน่  ๆ

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สตูบิัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 

7. กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ เดนิทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ
เขตหรอือําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ดนิทางกับใคร มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื
อําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา) 

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิา ตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื
อําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน ตอ้งทาํเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้) 

- จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตู) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 



- กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิทฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการ
วา่จา้ง เงนิเดอืน 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ :  ถา่ยสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา: ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษานัน้วา่กําลังศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีที่
ศกึษา ภาษาอังกฤษ 

  

9. หลกัฐานการเงนิ 

- จดหมายรบัรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To 
whom it may concern (ไมต่อ้งระบุสถานฑตู) ซึง่ตอ้งเป็นฉบบัจรงิเทา่น ัน้ ออกจดหมายไม่
เกนิ 30 วนันบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า พรอ้มท ัง้ สาํเนา book bank ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยทีย่อดเงนิ
คงเหลอืตอ้งม ี6 หลักขึน้ไป พรอ้มทัง้อัพเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจบุัน (ไมเ่กนิ    30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซีา่) (ยอดเงนิในสมดุบัญชธีนาคาร ตอ้งม ีไมตํ่่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ทา่น และ 
ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ 

 หา้มทําการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีว เป็นยอดใหญก่อ่นการยืน่วซีา่เด็ดขาด!) 

( สถานฑตูไมร่ับพจิารณาบัญชฝีากประจําและบัญชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ) 

* กรณีพอ่หรอืแมร่ับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูทีม่กีารทํางานแลว้ลกูตอ้งแสดงหลักฐานการเงนิสว่นตัวดว้ย คอื 
จดหมายรับรองทางการเงนิ (Bank Certificate) พรอ้ม สําเนา book bank ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มทัง้
อัพเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจบุัน (ไมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่) 

* กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย 
พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

หมายเหต ุ 

ในกรณีทีม่ผีูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

- จดหมายจากผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หลักฐานแสดงความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางกับผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทะเบยีนบา้น (เพือ่นและสามี
ภรรยาทีม่ไิดจ้ด 

ทะเบยีนสมรสและไมม่บีตุรไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้ันได ้) ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดยีวกัน 
(พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได ้/ สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองใหก้ันและกันได ้/ 
สาม-ีภรรยาทีไ่มจ่ดทะเบยีนสมรสไมส่ามารถรับรองใหก้ันและกันได ้/ ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถ
รับรองคา่ใชจ้า่ยใหห้ลานได)้ 



- กรณุาแนบสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากตามขอ้กําหนดในหลักฐานการเงนิ ทีจ่ะใชย้ืน่วซีา่ 1 ชดุของผู ้
รับรองคา่ใชจ้า่ย 

เทา่นัน้ หนังสอืรับรองเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารตอ้งระบชุือ่ลกูจา้งทีต่อ้งการจะรับรองคา่ใชจ้า่ย ตาม
ขอ้กําหนดในหลักฐานการเงนิ 

10. ผูส้งูอายทุีม่อีายเุกนิกวา่ 70 ปีบรบิรูณ์ กรณุาแนบใบรับรองแพทย ์วา่สามารถเดนิทางได ้เพือ่เป็น
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ 

  

  

  

  

ขอ้มลูจองควิวซี่าสเปน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**   กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..........................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง................................................ 

วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง................................วนัทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง........................... 

สถานภาพ      

   โสด          

   แตง่งาน        

   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

   หมา้ย        

   หยา่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได.้.........................................................รหัสไปรษณีย.์.................. 

โทรศพัท ์(บา้น)...................................... มอืถอื .............................. 



อาชพี              

   เจา้ของกจิการ 

   พนักงาน 

   ประกอบอาชพีอสิระ    

   เกษียณอาย ุ   

   นักเรยีน  

   วา่งงาน            

   อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน............................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน.............................................................................................................. 

โทรศัพท ์(สํานักงาน)................................... โทรสาร ................................................ 

อเีมล ์(สํานักงาน)....................................อเีมลส์ว่นตัว ............................................... 

ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่.......................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก……………………………… 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่..................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก………………………………… 

  

  

  

  

  

  

 


