Hola España สเปน โปรตุเกส
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

กาหนดวันเดินทาง: ปี 2560

39,900.-

พฤศจิกายน : 5-12, 10-17,
ธันวาคม : 1-8
กาหนดวันเดินทาง: ปี 2561

42,900.-

กุมภาพันธ์ : 1-8 , 15-22
มีนาคม : 15-22
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก

หรือเทียบเท่า
GRAND HOTEL
CORONA SOL

1

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

✈

✈

✈

2

อาบูดาบี– มาดริด – เซอโกเบีย – ซาลามังกา

✈

O

O

VIP EXCUSIVE ART’S

3

ซาลามังกา – โกอิมบรา – กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

O

O

O

VELEDA MERIDA

4

แหลมโรกา – เมืองซินทรา – เมรีดา

O

x

O

5

เมรีดา – โทเลโด – กรุงมาดริด – โชว์ระบาฟลามินโก้

O

O

O

6

มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์

O

O

x

7

สนามบิน – อาบูดาบี

O

✈

✈

8

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

HOLIDAY INN MADRID
CALLE ALCALA
HOLIDAY INN MADRID
CALLE ALCALA

นาท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เข้าชมพระราชวังหลวง
(Royal

Palace) แ ห่ ง ก รุ ง มา ดริ ด (Madrid) ตื่ น ตากั บ รา ง ส่ ง น า โ รมั น (Acueducto

de

Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 เยือนเมืองซาลามังกา (Salamanca) เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
ชมความงามของมหาวิทยาลัยโกอิมบรา (Coimbra University) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก check inเท่ห์ๆที่แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เข้าชม
มหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน
***อร่อยกับเมนูหมูหันสเปน และข้าวผัดสเปน***
***ชมโชว์ระบาฟลามินโก้ อันตื่นเต้นเร้าใจ***
***พักกรุงมาดริด 2 คืน ***
วันแรกของการเดินทาง
15.00 น.

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮด
ั แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวก

18.20 น.

ออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที่ EY405
*** คณะเดินทางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 18.05
น. และ ถึง อาบูดาบีเวลา 22.05 น. ***

22.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นาท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

วันที่สองของการเดินทาง
02.15 น.

อาบูดาบี– มาดริด – เซอโกเบีย - ซาลามังกา

ออกเดินทาง โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY075*** คณะเดินทาง
เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 02.25 น. และ ถึง มาดริด
เวลา 08.10 น. ***

08.40 น.

ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด -บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid
Barajas

Airport

) (เวลาท้ อ งถิ่ น ช้ า กว่ า ประเทศไทย 5 ชั่ ว โมง และจะ

เปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีก
เมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดก

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

โลกในปี 1985 ชมรางส่ งนาโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้ น
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาคัญที่สุดของ
สเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า
25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร
จุดเริ่ม ต้น ของรางส่ งน้ านี้ เริ่ม ตั้งแต่น อกเมื อง แล้ วล าเลีย งส่ งน้าเข้ ามาในเมือ ง
รางส่งน้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลัก
ของเมื อง นาท่ านเดิน เล่นในเขตเมื องเก่า ซึ่งเต็ มไปด้ว ยสินค้า นานาชนิดตลอด
สองข้างทาง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งซาลามั ง กา (Salamanca) ในแคว้ น คาสตี ล และ

ระยะทาง 170 ก.ม.

เลออน ทางภาคตะวั นตกของประเทศสเปน ตั้ งอยู่ บนที่ ราบสูง ริมแม่น้าตอร์ เมส
เป็นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรือง

ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

อานาจ ปัจจุ บันเมือ งนี้ได้ รับขึ้น เป็นมรดกโลกจากยู เนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 นา
ท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดย
ศิล ปะสไตล์บ าร็ อ ค ที่ เป็ น เอกลั กษณ์ ข องความร่ ารวยในยุ ค ศตวรรษที่ 16 -18
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL CORONA SOL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ซาลามังกา – โกอิมบรา - กรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดิ นทางข้า มพรมแดนสู่เมื องโกอิม บรา (Coimbra) (เวลาท้องถิ่นช้ า

ระยะทาง 312 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 7 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560)
ประมาณ 4 ชม.
ตั้งอยู่บนเนิน เขาเหนือ แม่ นามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูก ปกครองโดย
อาณาจั ก รโรมั น ได้ รั บ การเรี ย กขานว่ า เอมี เ นี ย ม และได้ ถู ก ยึ ด ครองโดยชา ว
แขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือ
และชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบ
ชนะแขกมัว ร์แ ละปลดปล่อ ยเมือ งโกอิ ม บรา นาท่า นสู่ มหาวิ ทยาลั ยโกอิ มบรา
(Coimbra

University) อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยรู ป กั บ สถานที่ ส าคั ญ ภายใน

มหาวิ ทยาลั ย ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ก่ อ ตั้ ง ในปี ค .ศ.1290 แต่ ก็ ถู ก
เปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นที่
3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ ง ลิ ส บอน เมื อ งหลวงประเทศโปรตุ เ กส ระยะทาง 203 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
(Portugal) นาท่านบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
ประมาณ 2.30 ชม.
1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่ งการสิ้ นพระชนม์ของเจ้า ชายเฮนรี่ เดอะ
เนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลาง
น้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ
ออกไปสารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็น
อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VIP EXCUSIVE ART’S หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

แหลมโรกา – เมืองซินทรา - เมรีดา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้าน
ต ะ วั น ต ก สุ ด ข อ ง ท วี ป ยุ โ ร ป ซึ่ ง ท่ า น ส า ม า ร ถ ซื้ อ ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร

ระยะทาง 41 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

(Certificate) เป็ นที่ระลึก ในการมาเยือน ณ ที่ แห่ง นี้ จากนั้น เดินทางสู่ เมือ ง
ซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้ง

ระยะทาง 18 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง

ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

ประมาณ 20 นาที

ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีก
เมื อ งที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่ ค่ อ นข้ า งมี ค วามโดดเด่ น ของแคว้ น แกรนด์ ลิ ส บอน
ประเทศโปรตุเกส
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมืองเมรีดา(Merida) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เมรีด าได้ อนุ รัก ษ์ สถานที่ ต่า ง ๆ ที่ สร้ างในสมัย โรมั นไว้ม ากกว่า เมือ งอื่ น ๆ ของ
สเปน จึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.

ระยะทาง 309ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.

1993 มี สิ่งปลู ก สร้ า งตั้ ง แต่สมั ย โรมั น ที่สาคัญ ที่ ยั งหลงเหลื อทั้ ง สะพานส่ง น้ า ที่
ยิ่งใหญ่,โรงละครโรมันกลางแจ้ง,สะพานโรมัน ที่มีความยาวถึง 755 เมตร สร้าง
ข้ามแม่นากวาเดียนา(Guadiana River) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VELEDA MERIDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

เมรีดา – โทเลโด - กรุงมาดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของ

ระยะทาง 320 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้ วย มี
ประมาณ 4 ชม.
ทัศนีภาพที่ สวยงาม เนื่องจากมีแม่น้าเทกัส ไหลผ่านเมื อง นาท่านเข้าชมมหา
วิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ
2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ความงดงาม
อลั ง การสไตล์ โ กธิ ก ภายในมหาวิ ห ารมี ก ารตกแต่ ง อย่ า งงดงามวิ จิ ต รด้ ว ยไม้
แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
เที่ยง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาเวลาท่านเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน และมีเวลาให้ท่านหา
ซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี คือดาบและมีดเหล็กกล้า
นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย

ระยะทาง 71 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด(Madrid)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบาฟลามินโก้ อันเร้าใจ
อาหารพืนเมือง (ข้าวผัดสเปน)
นาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

มาดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ง
แม่ น้ าแมนซานาเรส สวยงามโอ่ อ่ า อลั ง การไม่ แ พ้ พ ระราชวั ง ใดในทวี ป ยุ โ รป
พระราชวั งหลวงแห่งนี้ ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้ว ยหิน ทั้งหลังในสไตล์บ าโรค
โดยการผสมผสานระหว่ างศิล ปะแบบฝรั่ งเศสและอิ ตาเลีย น ประกอบด้ ว ยห้ อ ง

ต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่ง นอกจากจะมีการตกแต่งอย่ างงดงามแล้ว ยั งเป็นคลั ง
เก็บ ภาพเขีย นชิ้น สาคั ญที่ว าดโดยศิ ลปิน ในยุ คนั้น รวมทั้ง สิ่งของมี ค่าต่ างๆอาทิ
พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ จากนั้นนาท่านชมอุทยานหลวงที่
มีก ารเปลี่ ย นพัน ธุ์ ไ ม้ ทุก ฤดู กาล ชมอนุ สาวรี ย์ เ ซอร์ แ วนเตส กวี เ อกชาวสเปนที่
ตั้งอยู่เหนือ อนุสาวรีย์ด อนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ พาท่ านแวะถ่ายรูป กับสนาม
ฟุ ต บอ ล ที่ มี ชื่ อเ สี ยง ที่ สุ ด ใ นก รุ งม า ดริ ด ส น าม ซ าน เ ตี ย โ ก เ บร์ น าเ บ ว
(Santiago Bernabéu)

สนามเหย้าของราชันชุดขาว เรอัลมาดริด เจ้าของ

แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลล่าสุด (2016 - 2017) และเป็นเจ้าแห่งยุโป
ถึง 12 สมัย มากที่สุดตลอดกาล มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของทีม
ฟุต บอล (ในกรณี ที่ มี การแข่ ง ขั น จะมี แฟนบอลเดิ นทางไปสนามฟุ ต บอล
เป็นจานวนมาก ไม่สะดวกกับการเที่ยว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นาคณะ
เดินทางไป)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทั้งอนุสาวรีย์
นาพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza
de Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนสาคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดย

ระยะทาง 20 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 0.30 ชม.

บริเวณนี้ มีอาคารสวยงามและสาคัญ ประจาอยู่ทั้ง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทาการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์
วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de
alcala) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่
3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza
de espana) เพื่อแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote) เพื่อ
นาท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดล
ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรก
ของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย
นอกจากนี้ยังเป็นจุด ตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและ
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ใหญ่ ม ากมาย น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กั บ รู ปปั้ นหมี เ กาะต้ นเชอรี่
(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สาคัญอีก
แห่งของกรุงแมดริด
ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

สนามบิน – อาบูดาบี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น อาดอลโฟ ซั ว เรซ มาดริ ด -บาราคั ส (Adolfo

Suárez

Madrid Barajas Airport) เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund)
และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่อาบูดาบี้ โดยสารการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY76
*** คณะเดินทางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 09.30

น. และ ถึง อาบูดาบี เวลา 19.45 น. ***
19.35 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นาท่านเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อ

23.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY406
*** คณะเดินทางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 23.40
น. และ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.55 น. ***

วันที่แปดของการเดินทาง
09.10 น.

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองนันมีก ารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก เมือ งที่ใกล้เคีย งแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทาการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ

กาหนดวันเดินทาง: ปี 2560
พฤศจิกายน : 5-12, 10-17,
ธันวาคม : 1-8
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

5,500.39,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

39,900.16,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

กาหนดวันเดินทาง: ปี 2561
กุมภาพันธ์ : 1-8 , 15-22
มีนาคม : 15-22
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

42,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

42,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

42,900.42,900.17,500.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ
่
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลู กค้ า ท่า นใดสนใจ...ซื อประกั นการเดินทางสาหรั บครอบคลุม เรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

- เบียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่า ยส่วนตัว อาทิเช่น

ค่า เครื่องดื่ มที่สั่งพิเ ศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซั กรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (14 ยูโร ต่อท่าน)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ 800 บาท)
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น

เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ
เงินมัดจาแล้วเท่านัน
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ทีม
่ ีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผต
ู้ ้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน

ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงเหต

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจ ารณาวีซ่ าเป็น ดุล ยพิ นิจ ของสถานทู ต มิใช่บ ริษั ททั วร์ การเตรีย มเอกสารที่ ดีแ ละถูก ต้อ งจะช่ วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริ ษั ท ฯ ทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซ่ า ของท่ า น ซึ่ ง บางสถานทู ต ใช้ เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซ่ า ที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่า มัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อน
ื่ ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมี ปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก
่ ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทางกรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้

(30ท่านขึนไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่ าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน
หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนค่าทัวร์

ทังหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอืน
่ ในกลุ่มโดนปฏิเสธ

วีซ่า หรือไม่วา่

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน

จึงอาจทาให้ห้องพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรม
นันไม่สามารถจัดหาได้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก

ห้องพัก
2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ
่ งปรับอากาศเนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มข
ี นาดกะทัดรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึน
้ อยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
ใช้เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า BLS International
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้อง
ไม่ชารุด
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จา
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีตอ
้ งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มไี ม่
ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทาจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ทา่ นถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1
3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.4.1 ต้องทา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชือ
่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และ
บุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชือ
่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให้
3.4.2. ต้องทาหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
3.4.3. ต้องใช้ สูติบัตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้เดินทาง
เท่านั้น หรือใช้ทะเบียนสมรสในกรณีแต่งงาน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจา**
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
้ จงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดน
ิ เป็นต้น
- เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่วนตัว
-

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
ค่าใช้จ่ายให้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอ
ี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

-

กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….…………
7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……….………….……..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข
้ อ) และสัญชาติของผูม
้ ีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น
...............................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ที่อยู่ของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).........................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ............................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องใดๆทังสิน
ทังนีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน

