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ไฮไลท์ สเปน (มาดริด - มาดริด)
8 ว ัน 5 คืน
ั (EY)
โดยสายการบินเอทิฮด

กําหนดว ันเดินทาง: ปี 2560

43,900.-

มีนาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30

ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เทียง

คํา

โรงแรมทีพ ัก

1

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

✈

✈

✈

2

อาบูดาบี – มาดริด – โทเลโด ้ – วาเลนเซีย

✈

O

O

HOTEL ALAMEDA
PLAZA

3

วาเลนเซีย – ชมเมืองเก่าวาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า

O

O

O

FRONTAIR CONGRESS

4

บาเซโลน่า - ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – OUTLET

O

O

x

FRONTAIR CONGRESS

บาเซโลน่า-ซาราโกซ่า-มาดริด

O

O

O

HOLIDAY INN
MADRID CALLE
ALCALA

5
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6

มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง

O

O

O

7

มาดริด – อาบูดาบี

✈

✈

✈

8

อาบูดาบี-กรุงเทพ

✈

✈

✈

HOLIDAY INN
MADRID CALLE
ALCALA

ื าเป็ นเมืองหลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงใน
นํ าท่านเทียวกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปนได ้ชอว่
โลก เยือ นเมืองโทเลโด (Toledo)

ี
เมือ งมรดกโลกทางประวั ต ศ
ิ าสตร์แ ละวัฒ นธรรม เดิน เล่น ทีวาเลนเซ ย

(Valencia) ตืนตากับบาร์เซโลน่า(Barcelona) เมืองทีโดดเด่นไปด ้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันสวยของอ ันโตนิ
่ (Zaragoza) ชมสะพานส่งนํ าโรมันทีเซอโก
โอ เกาดิ (Antonio Gaudi) ดืมดําบรรยากาศเมืองเก่าซาราโกซา
เบีย (Segovia)

ื ***
***เมนูพเิ ศษ,,ข้าวผ ัดสเปนและหมูห ันสเปนอ ันเลืองชอ

ว ันแรกของการเดินทาง
15.00 น.

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

คณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮ ัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยต ้อนรับและ
อํานวยความสะดวก

18.05 น.

่ าบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮ ัด โดยเทียวบินที EY 405
ออกเดินทางสูอ

22.05 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นําท่านเปลียนเครืองเพือเดินทางต่อ

ว ันทีสองของการเดินทาง

อาบูดาบี– มาดริด – โทเลโด้ – วาเลนเซีย

02.25 น.

ั เทียวบินที EY075
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอทิฮด

08.10 น.

ั
ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซวเรซ
มาดริด-บาราค ัส (Adolfo Suárez Madrid
Barajas Airport ) (เวลาท ้องถินช ้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะปรับเป็ น 5
ชัวโมง ในวันที 26 มีนาคม 2560) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองโทเลโด (Toledo) เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งนี
ตังอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได ้ประกาศให ้เมืองนีเป็ น
แหล่ง มรดกโลกทางประวั ต ศ
ิ าสตร์แ ละวั ฒ นธรรม มีทั ศ นี ภาพทีสวยงาม โดยมี
แม่นําเทกัส ไหลผ่านเมือ ง ลั กษณะผั งเมืองโทเลโดเป็ นเอกลั กษณ์ ทน่
ี า ชืนชม
ทีสุดของการจั ดสร ้างเมืองโบราณอัน สมบูร ณ์ แ บบตัว เมืองรายล ้อมด ้วยเนิน เขา
ประดุจกําแพงธรรมชาติด ้วยหุบผา 3 แห่ง จากนั นนํ าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ง
โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็ นวิห ารทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของสเปน รองจาก
วิหารเมืองเซบีญ่า ทีสร ้างตังแต่ศตวรรษที 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก

ระยะทาง 73 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.
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ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจต
ิ รด ้วยไม ้แกะสลักและภาพสลักหิน
อ่อน
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
นํ าท่านเดินชมเมืองทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงของสเปน และมีเวลาให ้ท่านหาซือ
ของทีระลึกในย่า นกลางเมืองเป็ นงานฝี มือทีรู ้จั กกันดี คือ ดาบและมีดเหล็ กกล ้า
นอกจากนียังมีงานเซรามิคทุกประเภทให ้ท่านได ้สะสมเป็ นของประดับบ ้านอีกด ้วย
จากนั นเดินสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ บาเลนเซีย เมืองตังอยู่รม
ิ ฝั ง ระยะทาง 396 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
แม่นําตูเรีย (Turia River) เป็ นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปั จจุบันเป็ น
ประมาณ 5.30 ชม.
ศู น ย์ก ลางอุ ต สาหกรรม,
วั ฒ นธรรม และการท่ อ งเที ยวของสเปนภู ม ิภ าค
ื
ตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต ้ และยังเป็ นทีตังของสโมสรฟุตบอลทีมีชอเสี
ยงคือ
สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รู ้จักกันในชือ บาเลน
ื
เซีย หรือ ไอ ้ค ้างคาว เป็ นสโมสรฟุต บอลอาชีพ ของประเทศสเปนทีมีชอเสี
ยง
อันดับต ้นๆ

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม ALAMEDA PLAZA หรือเทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง
เชา้

วาเลนเซีย – ชมเมืองเก่าวาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ชมย่านใจกลางจั ตุรัสเมืองเก่า ซึงเป็ นทีตังของศาลากลาง, ทีทําการไปรษณี ย,์
ี หรือ มหา
ร ้านค ้า, สนามสู ้วั ว กระทิง นํ า ท่านถ่า ยรูปกับมหาวิหารวาเลนเซย
ี (Catedral de Santa Maria de Valencia)
วิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซย
มหาวิหารทีตังอยูบ
่ ริเวณใจกลางเมืองเก่า สร ้างขึนในสไตล์ผสมผสานอาทิ กอธิค
, นีโอคลาสสิก , บาร็ อค และอืนๆ ด ้านข ้างจะเป็ น เอล มิกเู ลต (El Miguelete)
เป็ นหอระฆังทีถูกสร ้างขึนในช่วงระหว่างปี 1381 และสินสุดในปี 1429 และติดกัน
เป็ นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจําเมือง ตลอดสองข ้างทางมีภัตตาคาร, บาร์,
ร ้านกาแฟ และร ้านขายของทีระลึกมากมาย จากนั นนํ าชมเขตเมืองใหม่ทตั
ี งของ
ท่า เรือเป็ นโครงการทียิงใหญ่ ท ีสุดในเมือง ประกอบไปด ้วย โรงภาพยนตร์, โรง
ศิลปะการแสดง, พิพธิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และอุทยานสมุทรภูมศ
ิ าสตร์

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นํ า ท่ า นเดิน ทางเลาะเลีย บชายฝั งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa

ระยะทาง 351 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
Azahar) หรือ ชายฝั งดอกส ้มบาน ตังชือตามสวนส ้มทีปลูกทัวทีราบชายฝั งและ
ประมาณ 5.15 ชม.
ื
ส่งกลินหอม หวานในฤดูใบไม ้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศทีมีชอเสี
ยงแถบเมดิเตอร์
del

เรเนียน จนเข ้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และ
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เมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ข้าวผ ัดสเปน)
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเท่า

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
เช้า

บาเซโลน่า – ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – OUTLET

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข ้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย La Sagrada Familia โบสถ์
ศักดิสิทธิสัญลักษณ์ของเมือง โดยฝี มือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิก
ชาวคาตาลัน เป็ นผลงานทีเรียกว่า โมเดิรน
์ นิสโม เป็ นงานศิลปะเฉพาะถินและเป็ น
อาร์ต นู โวทีมีเอกลักษณ์ เ ฉพาะตั ว โดยเริมสร ้างตังแต่ปี 1882 แม ้กระทั งจนถึง
ปั จจุบันก็ยังสร ้างไม่แล ้วเสร๊จ ถึงกระนันองค์การยูเนสโก ้ ก็ได ้จัดให ้เป็ นมรดกโลก
โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปั ตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนทีใดในโลก นํ า
ท่านเข ้าชมปาร์ค กูเอล (Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทโชว์
ี
ผลงาน
อันโดดเด่นทางด ้านสถาปั ต ยกรรมของอัน ตอนี เกาดี สิงปลูกสร ้างต่า ง ๆ ทีถูก
ล ้อมรอบด ้วยความร่มรืนของต ้นไม ้ ด ้วยรูปแบบของสถาปั ตยกรรมงานกระเบืองที
เน น
้ รู ป ทรงธรรมชาติใ นสีสั นทีตัด กัน ดูโ ดดเด่น แปลกตา และเป็ นเอกลั กษณ์
อย่างมาก ซึงได ้รับการยกย่องให ้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นํ าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมชันนํ า
มากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess,
Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike,

ระยะทาง 39 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 0.45 ชม.

Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski , Tag Heuer, Tommy
Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
คํา

ั
อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศย
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้าของการเดินทาง
เช้า

่ – มาดริด
บาร์เซโลน่า – ซาราโกซา

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
่ (Zaragoza) เมืองหลักของอดีตราชอาณาจักร์
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซาราโกซา
อารากอน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน เมืองซาราโกซ่าเป็ น
เมืองทีมีภม
ู ท
ิ ัศน์ทหลากหลาย
ี
ตังแต่ทะเลทราย ป่ าหนาทึบ ทุ่งหญ ้า ไปจนถึงทิว
เขา นํ าสู่จตุรัสกลางเมือง “ พลาซ่า เดล ปี ลาร์ “ (Plaza del Pilar) จตุรัส ใหญ่
สวยงามของเมือ ง สไตล์บ าร็ อ ค นํ า ท่า นถ่ า ยรู ป คู่กั บมหาวิห ารแม่พ ระแห่ง เสา
ั สิทธิ (Basilica of our Lady of the Pillar)
ศกดิ

ระยะทาง 313 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.
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เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ รุงมาดริด (Madrid)
จากนนนํ
ั าท่านเดินทางเข้าสูก

เมืองหลวงของประเทศ

สเปน ตังอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอัน
ทันสมัยลํายุค ทีซึงกษั ตริยฟ
์ ิ ลลิปที 2 ได ้ทรงย ้ายทีประทับจากเมืองโทเลโดมา

ระยะทาง 314 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.45 ชม.

ทีนี และประกาศให ้มาดริดเป็ นเมือ งหลวงใหม่ ยกเว ้นในช่ว งประมาณปี ค.ศ.
1601-1607 เมืองมาดริดได ้ชือว่าเป็ นเมืองหลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก และ
สูงสุดแห่งหนึงในยุโรป
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า

ว ันทีหกของการเดินทาง
เช้า

มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชว ังหลวง

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเทียวอีกเมืองหนึงของ
สเปน องค์การ UNESCO ยั งได ้ขึนทะเบียนให ้เมืองนีเป็ นเมืองมรดกโลกในปี
่ นําโรม ัน (Acueducto de Segovia) ทีสร ้างขึนตังแต่ศตวรรษที 1
1985 ชมรางสง

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

โดยไม่มก
ี ารใช ้กาวหรือวัสดุเชือมหินแต่ละก ้อนแต่อย่างใด จึงได ้รับการยกย่องว่า
เป็ นสิงก่อสร ้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันทีสําคัญทีสุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณ์ทสุ
ี ดอีกด ้วย รางส่งนํ าประกอบขึนจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก ้อน มีความ
ยาว 818 เมตร มีโค ้ง 170 โค ้ง จุดทีสูงทีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริมต ้นของรางส่ง
นํ านี เริมตังแต่นอกเมือง แล ้วลําเลียงส่งนํ าเข ้ามาในเมือง รางส่งนํ าแห่งนีถือได ้ว่า
เป็ นสัญ ลักษณ์ ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นํ า ท่า นเดิน
เล่นในเขตเมืองเก่า ซึงเต็มไปด ้วยสินค ้านานาชนิดตลอดสองข ้างทาง
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (หมูห ันสเปน)
จากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางกลั บสู่กรุงมาดริด เพือนํ าท่า นเข ้าชมพระราชว ังหลวง
(Palacio

Real) ซึงตังอยู่ บนเนิน เขาริม ฝั งแม่นํ าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า

อลังการไม่แพ ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนีถูกสร ้างในปี ค.ศ.
1738

ด ้วยหิน ทั งหลั ง ในสไตล์บ าโรค โดยการผสมผสานระหว่ า งศิล ปะแบบ

ฝรังเศสและอิตาเลียน ประกอบด ้วยห ้องต่างๆกว่า 2,830 ห ้อง ซึงนอกจากจะมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามแล ้ว ยังเป็ นคลังเก็บภาพเขียนชินสํา คัญทีวาดโดยศิลปิ นใน
ิ
ยุคนัน รวมทังสิงของมีคา่ ต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬกา,
หนั งสือ, เครืองใช ้, อาวุธ
จากนั นชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza

de

espana) เพื อแวะถ่ า ยรู ปกั บ

อนุสาวรียด
์ อนกิโฆเต้ (Donquixote) ผ่านชมอนุสาวรียน
์ ําพุไซเบเลส (The
Cibeles Fountain) ตังอยู่ทจั
ี ตรุ ัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles) ซึงเป็ นวงเวียน

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.
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สําคัญและสวยทีสุดแห่งหนึงของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี มีอาคารสวยงามและ
สําคัญ ประจํ าอยู่ทัง 4 มุมได ้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก
,ทีทํ าการใหญ่ไ ปรษณีย ์ ประตูชัย อาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดย
ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร ้างขึนในปี 1599
ั แห่งนีสร ้างขึนเพือถวายแด่พระเจ ้าชาร์ลส์ที 3 ตังตระหง่านทางตะวันออก
ประตูชย
ของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปันหมีเกาะต้นเชอรี (The bear and the
cherry tree in Madrid) อันเป็ นสัญลักษณ์สําคัญอีกแห่งของกรุงแมดริด จากนั น
นํ าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล ้เขตปูเอต ้าเดลซอล
หรือประตูพระอาทิตย์ ซึงเป็ นจตุรัสใจกลางเมือง นั บเป็ นจุดนั บกิโลเมตรแรกของ
สเปน (กิโ ลเมตรทีศูน ย์) และยั ง เป็ นศูน ย์กลางรถไฟใต ้ดิน และรถเมล์ทุก สาย
นอกจากนียังเป็ นจุดตั ดของถนนสายสํา คัญ ของเมืองทีหนาแน่ นด ้วยร ้านค ้าและ
ห ้างสรรพสินค ้าใหญ่มากมาย
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
เข ้าสูท
ี ก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า

ว ันทีเจ็ดของการเดินทาง
เช้า

สนามบิน – อาบูดาบี

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
่ นามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid
นํ าเดินทางสูส
Barajas Airport) เพือให ้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ
สินค ้าจากร ้านค ้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน

09.30 น.

ั เทียวบินที EY76
่ าบูดาบี โดยสารการบินเอทิฮด
ออกเดินทางกลับสูอ
***คณะทีเดิน ทางต งแต่
ั
วน
ั ที 23 มี. ค. เป็ นต้น ไป ออกเดิน ทางเวลา
10.00 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 19.45 น.***

19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นํ าท่านเปลียนเครือง เพือเดินทางต่อ

23.40 น.

ั เทียวบินที EY406
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮด
ออกเดินทางสูก
***ตงแต่
ั
ว ันที 23 มี. ค. เป็นต้น ไป ออกเดิน ทางเวลา 23.25 น. และถึง
อาบูดาบี เวลา 09.10 น.***

ว ันทีแปดของการเดินทาง
08.55 น.

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย ์ ,ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีท ี
เมืองนนมี
ั การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปร ับเปลียนตามความเหมาะสม)
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

ั ทีทาง
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง

ื
5. เมือท่านทําการซอโปรแกรมท
ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและ
ยอมร ับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว
ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทงสิ
ั น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ

โปรแกรม : ไฮไลท์ สเปน (มาดริด - มาดริด)
8 ว ัน 5 คืน
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ั (EY)
โดยสายการบินเอทิฮด
กําหนดว ันเดินทาง: ปี 2560
มีนาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30

อ ัตราค่าบริการ

ราคา

ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ (ห ้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

43,900.-

ผู ้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห ้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)

43,900.-

พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

4,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน

43,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน

43,900.-

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวเครื
ั
องบิน ลดท่านละ

15,000.-

่ แล้วหรือดําเนินการยืนวีซา
่ เอง
ในกรณีทม
ี วี ซ
ี า

3,500.-

ั รกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีท่านละ
ชนธุ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีนงั confirm เท่านน)
ั

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็ กอายุตากว่
ํ
า 7 ปี เข้าพ ักแบบไม่มเี ตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่
จะต ้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)
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ื
ันการเดินทางสํา หร บ
ั ครอบคลุ ม เรืองสุข ภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
ลูกค้า ท่า นใดสนใจ...ซอประก

เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
- เบียประก ันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 ว ัน]
- เบียประก ันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 ว ัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสย
ิ หรือเสย
8. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศเชงเก ้น
9. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตรานีไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2.ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่านํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3.ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ิ ด้วยต ัวท่านเอง
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทร ัพย์สน
5.ค่าทิปม ัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อว ัน : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ ว ันละ 100 บาท
x 8 ว ัน = 800 บาท)
6. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อว ัน: 6 x 2 = 12 ยูโร)

เงือนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชี ทีนงจะยื
ั
นย ันเมือได้ร ับ
เงินม ัดจําแล้วเท่านน
ั
2. ส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน
่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษท
3 วันนั บจากวันจอง หากไม่สง
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองท ัวร์โดยอ ัตโนม ัติ
3. เมือได ้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ ลูกค ้าจัดเตรียมเอกสารให ้การขอวีซา่ ได ้ทันที

4. หากท่านทีต้องการออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
(กรณีลก
ู ค้าอยูต
่ า
่ งจ ังหว ัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
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5. การยืนวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมูค
่ ณะและยืน
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได ้จากทางเจ ้าหน ้าที

6. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

่ นทีเหลือ
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว
่ หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
หากท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
้ า่ ยทีเกิดขึนจริงเหต
ทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ
่ และการยืนขอวีซา
่
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซา
1. การพิจ ารณาวีซ่า เป็ นดุล ยพิน ิจ ของสถานทู ต มิใ ช่บริษัท ทั ว ร์ การเตรีย มเอกสารทีดีแ ละถูก ต ้องจะช่ว ยให ้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน
2. กรณี ท่านใดต ้องใช ้พาสปอร์ตเดินทาง ช่ว งระหว่างยืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต ้องแจ ้งให ้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน ้าเพือวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึงบางสถานทูตใช ้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข ้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ ได ้
3. สํา หรั บผู ้เดิน ทางทีศึกษาหรือทํ า งานอยู่ต่า งประเทศ จะต ้องดํ า เนินเรืองการขอวีซ่า ด ้วยตนเองในประเทศทีตน
พํานั กหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน
4. หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน โดยนั บวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํากว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต ้องไปยืนคําร ้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให ้กับทางบริษัท
ด ้วย เนืองจากประวัตก
ิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร ้องขอวีซา่ และจํานวนหน ้าหนั งสือ
เดินทาง ต ้องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตํากว่า 3 หน ้า
5. ท่านทีใส่ปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ต ้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1. ทางบริษัทได ้สํารองทีนั งพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
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ค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
3. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให ้ทีนั ง Long leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

2. แจ ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด

ิ ธิในการเก็ บค่าใชจ
้ า่ ยทงหมดกรณี
5. บริษ ัทขอสงวนสท
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนทีบริษ ัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทาง
อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
่ จากทางสถานทูต (วีซา
่ ไม่ผา
7. กรณียนวี
ื ซา
ี า
่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล ้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ป
๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตวโดยสาร
8. กรณีวซ
ี า
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ไม่คน
ื ค่าท ัวร์

ทงหมด
ั
่ ผ่านแล้ว แต่กรุป
9. กรณีวซ
ี า
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธ

วีซา่ หรือไม่วา่

ด ้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
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่ เชงเก้น (สเปน)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืนประมาณ 15 ว ันทําการ
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศูนย์ยืนวีซา่ BLS International
ยืนวีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืนวีซา
ื เดินทาง (Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า
1. หน ังสอ
อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่
ชํารุด
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลัง
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
ขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า่ ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ทรัพย์ สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค ้าทํารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชต
ี ไม่
ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชีแจง
ี าทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลียนบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชอ-สกุ
ื
3.3 หน ังสอ
ล ให ้ตรงตาม
ี อมทรัพย์ในข ้อ 3.1
หน ้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต ้องเป็ นบัญชเี ดียวกันกับบัญชอ
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.4.1 ต ้องทํา BANK GUARANTEE ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ื
ื – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และ
ระบุชอเจ
้าของบัญช ี (บุคคลทีออกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
ื – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
บุคคลทีเจ ้าของบัญชอ
กรุณายืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืนได ้ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให ้
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3.4.2. ต ้องทําหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีมีการชีแจงความสัมพันธ์อก
ี หนึงฉบับ (Sponsor Letter)
ื
ั พันธ์ระหว่างผู ้ออกค่าใชจ่้ ายให ้และผู ้เดินทาง
3.4.3. ต ้องใช ้ สูตบ
ิ ัตร เพือเชอมโยงความส
ม
เท่านั น หรือใช ้ทะเบียนสมรสในกรณีแต่งงาน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีกระแสรายว ันและบ ัญชีฝากประจํา**
4. หล ักฐานการทํางาน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
ื
- เจ้าของกิจการ หนั งสอ
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแจงการทํ
างาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
เชา่ ที โฉนดทีดิน เป็ นต ้น
- เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT
ื
MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จา่ ยให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
ค่าใช ้จ่ายให ้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอม
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ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชอรั
ั ภาษณ์กบ
สม
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)

็ รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซน

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
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่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง
ชอ
[ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
ื ว
3. ชอตั
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)
………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศที
เกิด…………………………………………………………………….………………….…………
ั ชาติปัจจุบน
ั ชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
7. สญ
ั ...........................สญ
ั ……….………….……..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..
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11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
……………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
12. อาชีพปั จจุบน
ั (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
...............................................................................................................

13. ชือบริษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยูข
่ อง
สถาบันศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
้ ้ตังแต่วน
เคยได ้ ใชได
ั ที..............................ถึงวันที..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ).........................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดํารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื ............................................
กรุณาระบุชอ

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
เงินสด

…………………………………………………..….
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
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็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

เนืองจากการวางแปลนห้องพ ักของแต่ละโรงแรมแตกต่างก ัน จึงอาจทําให้หอ
้ งพ ัก
แบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพ ักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
ั ัน และบาง
(Triple Room) ห้องพ ักต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ ก ัน หรือ อยูค
่ นละชนก
ึ าเข้าพ ัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง
โรงแรมอาจจะไม่มห
ี อ
้ งพ ักแบบ 3 ท่าน ซงถ้
ใหญ่ก ับ 1 เตียงพ ับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพ ักเนืองจากโรงแรมนนไม่
ั
สามารถจ ัดหา
ิ ธิในการเรียกเก็ บเงินเพิมเติมในกรณีทอาจมี
ได้ ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ี
การแยกห้องพ ัก

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา

3.

กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

OSAMU INTERNATIONAL CO.,LTD
7/90 Watcharapol road, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
Tel : +66-029455920-1 Fax : +66-029455922 Mobile : +66-090-3366-963
E-mail : osamutravel@gmail.com www.osamutravel.com
License No.11/06112
4.

โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อ่างอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ

