
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

Smart series 

Spain 7 Days 
เชค็อิน สเปน..แดนกระทงิดุ 

 

7 

22 - 28 มิ.ย. 62, 12 - 18 ก.ค. 62, 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 62  = 73,500 บาท 
9 – 15 ส.ค. 62, 20 – 26 ก.ย. 62, 11 – 17 ต.ค. 62,   = 75,000 บาท 
18 – 24 ต.ค. 62, 17 – 23 พ.ย. 62     = 75,000 บาท 
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ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 

“Spain 7 Days” 

หมายเหต ุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชัน้ 4 
(ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ – มาดริด 

01.15 น. 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน 
เอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK385 เวลา 01.15 – 04.45 น. 
(ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอตอ่เคร่ือง
เพ่ือไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคสั 
ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี EK141 เวลา 07.35 – 
13.25 น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศสเปน) เดนิทางสู่
เมืองมาดริด 
เข้าสูท่ี่พกั NH Madrid Principe de Vergara หรือ

เทียบเทา่ 

 

มาดริด - โตเลโด้ – มาดริด 

- โตเลโ ด้  อดีตเ มืองหลวงเก่า  ศูนย์กลาง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของสเปน 

- พระราชวังหลวง (Palacio Real) ชมความ
อลงัการท่ีไมแ่พ้พระราชวงัอ่ืนใดในโลก 

เข้าสูท่ี่พกั NH Madrid Principe de Vergara หรือ
เทียบเทา่ 

 

 
มาดริด - บาเลนเซีย 

- บาเลนเซีย เมืองเก่าแก่ท่ีสดุและเป็นเมืองแห่ง
ศลิปะวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวของสเปน 

เข้าสูท่ี่พกั Hotel Melia Palza หรือเทียบเทา่ 

 

บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล 
กัมป์ โนว 

- สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์
เซโลนา่ หรือคมัป์ น ู(Camp Nou) เป็นสนาม
ฟตุบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 

เข้าสูท่ี่พกั Novotel Barcelona City หรือเทียบเทา่ 

 

เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ดูไบ 

- บาร์เซโลน่า เมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดของ
สเปน มีศลิปวฒันธรรมท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

- ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพ่ือ
เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย
สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK188 เวลา 
22.40 - 07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์) 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

ดูไบ – กรุงเทพมหานคร 

09.40 น. 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ โดย
สายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK372 เวลา 09.40 
– 19.15 น.(ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย)  

19.15 น. 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 น. 

นัดหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคาร
ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชัน้ 4 (ประตู 9) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
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วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - มาดริด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.15 น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน     
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 เวลา 01.15 – 
04.45 น. (ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  

07.35 น. 

เปล่ียนเคร่ืองท่ีดไูบไปยงัเมือง “มาดริด” เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 
EK141 เวลา 07.35 – 13.35 น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศเปน) เม่ือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้
สัมภาระเรียบร้อย น าคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับ
อากาศมุ่งหน้าสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน ท่ีเก่าแก่นับพันปี ถือเป็นเมืองหลวงท่ี
สวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 

ไมมี่อาหารกลางวนับริการเน่ืองจากอยูใ่นชว่งระหว่าง
การเดนิทาง 

เร่ิมต้นย ่าเมืองกระทิงดุด้วยการน าเท่ียวชมน า้พุไซ
เบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอทุิศให้แก่เทพธิดา
ไซเบลีน ใช้เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
ของเมืองมีอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ ผา่นชมประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala)  
น าคณะเข้าสู ่“ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จตัรัุส
ส าคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามใน
ศตวรรษท่ี 17 และอดีตท่ีท าการเมือง ติดกันเป็น
ตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันเป็นถนนคน
เดิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนัน้เข้าสู่ “ปูเอต้า 
เดล ซอล” (Puerta Del Sol) (ประตูพระอาทิตย์) 
จตัรัุสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตร
แรกของสเปนแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์
ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของ
เมือง ท่ี เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และแวะชม
อนสุาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา (La Osa Y El Madrono) 
สญัลกัษณ์ของเมือง 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 
เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 3 | มาดริด - โตเลโด้ - มาดริด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) (73 ก.ม. /  1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่า ศนูย์กลางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ของสเปน ผสมผสาน 3 วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ได้อย่างลงตวั ตวัเมืองตัง้อยู่บนหน้าผาสูง 
เร่ิมต้นการเท่ียวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม “ปเูอนเต เด อลักานตารา” (Puerta 
De Alcantara) บนเนินเขาจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมันสร้างขึน้เพ่ือ
ป้องกันเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” จะได้ชมความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์  จากนัน้พลาดไม่ได้ท่ีจะต้องแวะชมมหาวิหารแห่ง
โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงาม เดิมมสุลิมใช้เป็นสเุหร่า อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นปอ้มอลัคาซาร์
เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 โบสถ์ยิวท่ีส าคญัช่ือ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา 
บลนักา” จดุเดน่ของโบสถ์อยูท่ี่หวัเสาสะท้อนถึงอิทธิพลท่ีได้รับมาจากศลิปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสดุนีท้า่นสามารถ
ซือ้ของท่ีระลึกในย่านเมืองเก่า เป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบด าฝังเงินทองและ
ลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมีงานเซรามิคทกุประเภท ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมวิว เพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้
ทัง้เมือง ซึง่เป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผน่ภาพ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านกลับมายังกรุงมาดริด เพ่ือเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง
แม่น า้แมนซานาเรส ท่ีมีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป สร้างด้วยหินทัง้หลงั ใน
สไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องตา่ง ๆ ท่ีมีการตกแต่ง
อยา่งงดงามแล้วยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัท่ีวาดโดยศลิปินในยคุนัน้ และชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธุ์
ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนสุาวรีย์”เซอร์
แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ท่ีตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ และอิสระช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่อยา่ง El Corte Ingles จากนัน้อิสระให้ทา่นเดนิเท่ียวยา่น Walking Street ได้อยา่งจใุจ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 4 | มาดริด - บาเลนเซีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) (367 ก.ม./ 3.30 
ชม.) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในสเปนและเป็น
เสน่ห์แห่งเมืองศิลปะเมืองหนึ่งของสเปน เป็นเมืองแห่ง
ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ผสมผสานความ
เก่าแก่และทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ลงตวัและเนียน
ท่ีสดุเมืองหนึง่ของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชม แวะถ่ายรูป หอคอย “ตอร์เรส เด เซอรา
นอซ”  (Torres de Serranos)  โดยถือว่าเ ป็นป้อม
ปราการท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงาม  ชมจตัรัุสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียน 
(Valencia Cathedral) ท่ีสร้างอุทิศให้กับเทพีไดอาน่า
เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง  
เม่ือเข้าไปข้างใน จุดไฮไลท์ท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุด คือ 
จอกศักดิ์สิทธ์ิในห้องสวดมนต์ Chapel of the Holy 
Grail ท่ีเช่ือกนัวา่ เป็น Holy Grail หรือ Holy Chalice ท่ี
ชาวคริสเตียนเช่ือว่าพระเยซูได้ด่ืมจากมือ้อาหารมือ้
สุดท้าย และส่งต่อสืบทอดมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 1 จาก
พระสันตะปาปาหลายพระองค์ จนมาถูกเก็บรักษาไว้
ท่ีน่ีตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Meliá Plaza หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 5 | บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) (351 กม./ 3.30 
ชม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าท่ีมีความเจริญ
สงูสดุของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เอาใจคอบอลส าหรับแฟนคลับทีมบาร์เซโลน่า เข้าชมสนาม
ฟุตบอล เอล กัมป์ โนว  ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู 
(Camp Nou) เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เคยใช้
จดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกเม่ือปี ค.ศ.1982 น าชมความยิ่งใหญ่
ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนท่ีจัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วย
รางวลั ห้องจดัแสดงประวตัิและเร่ืองราวของทีม ห้องผลงานของ
อัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซ่ี” ท่ีรวบรวมแมทช์และการท า
ประตอูนัน่าประทบัใจ บอกผ่านด้วยระบบมลัติมีเดีย รวมถึงการ
ชมแมทช์การแขง่ขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บ
ตวัของนกัฟตุบอลช่ือดงัระดบัโลก  
(ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการแขง่ขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

คา่เข้าชม เน่ืองจากได้ท าการจองลว่งหน้า) 
 เตรียมร่างกายให้พร้อม..เตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีเพราะจะน า
ทุกท่านไปช้อปปิง้ท่ีจัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเร่ิมของย่านถนนคน
เดิน “Las Ramblas” เป็นถนนท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในบาร์เซโล
น่า มีทัง้สินค้านานาชนิด , แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้
เร่ิมต้นจากจตัรัุส Pizza  Catalunya ไปกระทัง่สุดถึงท่าเรือ Port 
Vell เป็นระยะทางทัง้หมด 1.2 กม. ความน่าสนใจจนต้องแวะมา
ให้ได้บนถนนเส้นนีก็้คือเหล่าบรรดาของขายท่ีตัง้กนัอยู่เรียงราย
ตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกวา่มีสินค้ามากมายให้ได้เดินเลือกชม
อย่างจใุจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากตา่งๆ 
อาหารการกิน เรียกวา่ตลอดทางเดนิไมมี่วา่งเว้นพืน้ท่ีเปล่าๆ โดย
ปราศจากร้านค้าเลยแม้แตจ่ดุเดียว 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

เข้าสู่ที่พัก Novotel Barcelona City หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

Banner 

วันที่ 6 | บาร์เซโลน่า - ดูไบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทกุท่านอิสระท่องเท่ียวชมความงามของเมืองบาร์เซโล
น่าได้อย่างเต็มอ่ิม จะเดินเล่นเท่ียวชมเมืองแวะถ่ายรูป
กับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี  ้ ท่ี เ ป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกช่ือเรียกหนึง่วา่ City of 
Gaudi บนถนนกราเซีย หรือจะแวะเช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ 
กบั สถานท่ีสดุท้ายของเกาดี ้คือ “โบสถ์ซา กราด้า ฟามิ
เรีย” (Sargrada Familia) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงและความ
งามความวิจิตรท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ียังคงสร้างไม่
เสร็จจนถึงปัจจุบัน หรือจะแวะชมวิวบรรยากาศของ
เมืองบาร์เซโลน่าบนยอดเขามอนต์จูอิก ไปได้ทุกมุม 
เก็บภาพความประทบัใจได้อยา่งจใุจ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและค ่า 

และเม่ือได้เวลานัดหมายน าคณะเดินทางไปยัง  ท่า
อากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพ่ือท าการเช็คอิน 
และคืนภาษีส าหรับการช้อปปิง้ และเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี EK188 เวลา 22.40 - 
07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
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วันที่ 7 | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40 น. 
ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติดไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK372  

เวลา 09.40 – 19.15 น.(ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย)  
19.15 น. 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

“ขอขอบพระคณุส ำหรับควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจในกำรร่วมเดินทำงไปเปิดประสบกำรณ์กบัเรำ แลว้พบกนั
ใหม่กบักำรเดินทำงในภำคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 

 

 



 

Banner 

หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบริษัทได้จดัเตรียม น า้พริกแห้ง น า้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหวา่งการเดนิทาง โดยมิได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ 

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร์ 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

❖ 22 - 28 Jun 19 73,500.- 66,200.- 58,800.- 10,900.- 12,800.- สอบถาม 

❖ 12 - 18 Jul 19 73,500.- 66,200.- 58,800.- 10,900.- 12,800.- สอบถาม 

❖ 26 Jul – 1 Aug 19 73,500.- 66,200.- 58,800.- 10,900.- 12,800.- สอบถาม 

❖ 9 - 15 Aug 19 75,000.- 67,500.- 60,000.- 10,500.- 12,400.- สอบถาม 

❖ 20 - 26 Sep 19 75,000.- 67,500.- 60,000.- 10,500.- 12,400.- สอบถาม 

❖ 11 - 17 Oct 19 75,000.- 67,500.- 60,000.- 10,500.- 12,400.- สอบถาม 

❖ 18 - 24 Oct 19 75,000.- 67,500.- 60,000.- 10,500.- 12,400.- สอบถาม 

❖ 22 - 28 Nov 19 75,000.- 67,500.- 60,000.- 10,500.- 12,400.- สอบถาม 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ 
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ี พระราชวงัหลวงมาดริด, สนามฟตุบอลคมัป์ นว์ู 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (ห้องละ 2 

ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่ำน

มีข้อจ ำกดัในกำรรับประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหนำ้เพือ่ควำมเหมำะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสเปน (เชงเก้น)  
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
✓  คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ, คา่รักษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 



 

Banner 

 คา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการ
ในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และ ช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 20,000 บำทต่อผูเ้ดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่า
ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลิกในวนัเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
• หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ (แตจ่ะต้องไม่
อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่ ตามหลกัการพิจารณาของสถานทตูทกุประการ  ให้นบัการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด 
เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักล่าวข้างต้น หากในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นคา่วีซ่าในกรณีท่ีมี
การย่ืนแล้ว) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัยอนัได้แก่ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุ
งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกัน
เพิ่มเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ 
ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการ
บนิซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate 

Skywards ได้ โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขในแตล่ะประเภทของตัว๋เดนิทาง ซึง่การสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ หาก
มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้  

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin/Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ



 

Banner 

แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 
 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดนิทางดงักลา่วท่ีคณะจะเข้าชมและไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  

• และหากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• คา่ทวัร์นีไ้ม่ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถกูเรียก

เก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรับน า้หนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 ซ.ม. หรือ 25 ซ.ม. (9.75  นิว้) x 56 ซ.ม. (21.5 นิว้) x 46 ซ.ม. (18 นิว้) 

• ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้มี
น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในชว่งก่อนวนัเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดนิทาง ได้แก่ เคร่ืองบนิ รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. อาคาร Interchange 21 ชัน้ 22 สุขุมวิท 21 (อโศก) 
1. พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางและหลังจากท่ีเดินทางกลับมาไทย

จะต้องเหลือ 3 เดือน  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ท่าน
จะต้องน าไปแสดงด้วย เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 
และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดย
ระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา ท่ีขอไว้ไมเ่กิน 1  เดือน  

5.  กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการขอหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน  
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสือรับรองจากสถาบนั”(ภาษาองักฤษ) ตวัจริงท่ีขอไว้ไมเ่กิน 1 เดือน  
7. หนงัสือรับรองบญัชีการเงินจากธนาคาร ( Bank certificate ) และ statement จากทางธนาคารย้อนหลงัอย่าง

น้อย 6 เดือน โดยต้องอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสู่
ภูมิล าเนา เพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า กรณีออกค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอ่ืนต้องใช้จดหมายรับรองจาก
ธนาคารตวัจริงท่ีระบช่ืุอในจดหมายวา่ออกคา่ใช้จ่ายให้กบัใคร 

***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดย
ท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้ อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ  และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็
ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

11. หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตาม
วันและเวลานัดหมาย โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวี
ซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
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 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  


