
 

 

รหัสทัวร SRT1901725 
ทัวรสเปน Spain 7 วัน 4 คืน (EK) 
 

โตเลโด - พระราชวังหลวง - บาเลนเซีย - สนามฟุตบอล เอล กัมป� - บารเซโลนา 

 

 

 
 

 



 

 

วันที� � | นัดพบเพื�อทาํการเช็คอินที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22.00 น. 
นัดหมายคณะพร้อมกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร
ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั �น 4 (ประตู 9) โดยมี
เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที� � | กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - มาดริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

01.15 น. 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน     
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� EK385 เวลา 01.15 – 
04.45 น. (ณ เวลาท้องถิ�นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  

07.35 น. 
เปลี�ยนเครื�องที�ดไูบไปยงัเมือง “มาดริด” เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที�ยวบินที� 
EK141 เวลา 07.35 – 13.35 น. (ณ เวลาท้องถิ�น
ประเทศเปน) เมื�อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้
สัมภาระเรียบร้อย นําคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับ
อากาศมุ่งหน้าสูก่รุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน ที�เก่าแก่นับพันปี ถือเป็นเมืองหลวงที�
สวยที�สดุแห่งหนึ�งของโลก 
ไมม่ีอาหารกลางวนับริการเนื�องจากอยู่ในช่วงระหวา่ง

การเดินทาง 
เริ�มต้นยํ�าเมืองกระทิงดุด้วยการนําเที�ยวชมนํ �าพุไซ
เบเลส (Cibeles Fountain) ที�สร้างอทิุศให้แก่เทพธิดา
ไซเบลีน ใช้เป็นสถานที�เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
ของเมืองมีอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที� ทําการ
ไปรษณีย์ ผ่านชมประตชูยัอาคาล่า (Puerta de Alcala)  
นําคณะเข้าสู ่“ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จตัรัุส
สําคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามใน
ศตวรรษที�  17 และอดีตที� ทําการเมือง ติดกันเป็น
ตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันเป็นถนนคน
เดิน เตม็ไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนั �นเข้าสู ่“ปูเอต้า 
เดล ซอล” (Puerta Del Sol) (ประตูพระอาทิตย์) 
จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ�งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตร
แรกของสเปนแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์
ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของ

เข้าสู่ที�พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

วันที� � | มาดริด - โตเลโด้ - มาดริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสูเ่มืองโตเลโด้ (Toledo) (73 ก.ม. /  1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่า ศนูย์กลางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม
ของสเปน ผสมผสาน 3 วฒันธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ได้อย่างลงตัว ตัวเมืองตั �งอยู่บนหน้าผาสูง 
เริ�มต้นการเที�ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมนัดั �งเดิม “ปเูอนเต เด อลักานตารา” (Puerta 
De Alcantara) บนเนินเขาจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ที�ชาวโรมันสร้างขึ �นเพื�อ
ป้องกันเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” จะได้ชมความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์  จากนั �นพลาดไม่ได้ที�จะต้องแวะชมมหาวิหารแห่ง
โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�ยิ�งใหญ่สวยงาม เดิมมสุลิมใช้เป็นสเุหร่า อีกด้านหนึ�งท่านจะเห็นป้อมอลัคาซาร์
เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษที� 16 โบสถ์ยิวที�สําคญัชื�อ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา 
บลนักา” จดุเดน่ของโบสถ์อยู่ที�หวัเสาสะท้อนถงึอิทธิพลที�ได้รับมาจากศิลปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสดุนี �ท่านสามารถ
ซื �อของที�ระลกึในย่านเมืองเก่า เป็นงานฝีมือที�รู้จักกนัดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดําฝังเงินทองและ
ลวดทองแดง นอกจากนี �ยงัมีงานเซรามิคทุกประเภท ก่อนอําลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื�อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้
ทั �งเมือง ซึ�งเป็นทิวทศัน์ที�จิตรกรชื�อดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จําลองลงในแผน่ภาพ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําทุกท่านกลับมายังกรุงมาดริด เพื�อเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ที�ตั �งอยู่บนเนินเขาริมฝั�ง
แม่นํ �าแมนซานาเรส ที�มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวังอื�น ๆ ในทวีปยุโรป สร้างด้วยหินทั �งหลงั ใน
สไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั�งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ที�มีการตกแต่ง
อย่างงดงามแล้วยงัเป็นที�เก็บภาพเขียนชิ �นสําคญัที�วาดโดยศิลปินในยุคนั �น และชมอทุยานหลวงที�มีการเปลี�ยนพนัธุ์
ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนสุาวรีย์”เซอร์
แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ที�ตั �งอยู่เหนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ และอสิระช้อปปิ�งที�ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่อย่าง El Corte Ingles จากนั �นอิสระให้ท่านเดินเที�ยวย่าน Walking Street ได้อย่างจใุจ 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

เข้าสู่ที�พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทยีบเท่า 

  



 

 

วันที� � | มาดริด - บาเลนเซยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) (367 ก.ม./ 3.30 
ชม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในสเปนและเป็น
เสน่ห์แห่งเมืองศิลปะเมืองหนึ�งของสเปน เป็นเมืองแห่ง
ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ผสมผสานความ
เก่าแก่และทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ลงตัวและเนียน
ที�สดุเมืองหนึ�งของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะชม แวะถ่ายรูป หอคอย “ตอร์เรส เด เซอรา
นอซ”  (Torres de Serranos)  โดยถือว่า เป็นป้อม
ปราการที�สําคญัแห่งหนึ�งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทัศน์
ที�สวยงาม  ชมจตัรัุสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียน 
(Valencia Cathedral) ที�สร้างอุทิศให้กับเทพีไดอาน่า
เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง  
เมื�อเข้าไปข้างใน จุดไฮไลท์ที�ทรงคุณค่ามากที�สุด คือ 
จอกศักดิ�สิทธิ� ในห้องสวดมนต์ Chapel of the Holy 
Grail ที�เชื�อกนัวา่ เป็น Holy Grail หรือ Holy Chalice ที�
ชาวคริสเตียนเชื�อว่าพระเยซูได้ดื�มจากมื �ออาหารมื �อ
สุดท้าย และส่งต่อสืบทอดมาตั �งแต่ศตวรรษที� � จาก
พระสันตะปาปาหลายพระองค์ จนมาถูกเก็บรักษาไว้
ที�นี�ตั �งแตศ่ตวรรษที� 15  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Hotel Meliá Plaza หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

วันที� � | บาเลนเซยี - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) (351 กม./ 3.30 ชม.) 
เมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าที�มีความเจริญสูงสุดของ
สเปน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เอาใจคอบอลสําหรับแฟนคลบัทีมบาร์เซโลน่า เข้าชมสนามฟุตบอล 
เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) เป็น
สนามฟุตบอลที�ใหญ่ที�สุดในยุโรป เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก
เมื�อปี ค.ศ.1982 นําชมความยิ�งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที�จดั
แสดงเป็นมิวเซียม มห้ีองถ้วยรางวลั ห้องจดัแสดงประวตัิและเรื�องราว
ของทีม ห้องผลงานของอจัฉริยะลกูหนงั “ลีโอเนล เมสซี�” ที�รวบรวม
แมทช์และการทําประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบ
มลัติมีเดีย รวมถงึการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลง
ข่าว และห้องเกบ็ตวัของนกัฟตุบอลชื�อดงัระดบัโลก  

(ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธิ�ในการคนืเงินค่า
เข้าชม เนื�องจากได้ทําการจองล่วงหน้า) 

 เตรียมร่างกายให้พร้อม..เตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีเพราะจะนําทุก
ท่านไปช้อปปิ �งที�จตัรัุสกาตาลุนญ่า จุดเริ�มของย่านถนนคนเดิน “Las 
Ramblas” เป็นถนนที�มีชีวิตชีวามากที�สุดในบาร์เซโลน่า มีทั �งสินค้า
นานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้เริ�มต้นจากจตัรัุส Pizza  

เข้าสู่ที�พัก Novotel Barcelona City หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

วันที� � | บาร์เซโลน่า - ดูไบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทุกท่านอิสระท่องเที�ยวชมความงามของเมืองบาร์เซโล
น่าได้อย่างเต็มอิ�ม จะเดินเล่นเที�ยวชมเมืองแวะถ่ายรูป
กับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี � ที� เ ป็นความ
ภาคภมิูใจของชาวเมือง จนมีอีกชื�อเรียกหนึ�งว่า City of 
Gaudi บนถนนกราเซีย หรือจะแวะเช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ 
กบั สถานที�สดุท้ายของเกาดี � คือ “โบสถ์ซา กราด้า ฟามิ
เรีย” (Sargrada Familia) โบสถ์ที�มีชื�อเสียงและความ
งามความวิจิตรที�สุดแห่งหนึ�งในโลก ที�ยังคงสร้างไม่
เสร็จจนถึงปัจจุบัน หรือจะแวะชมวิวบรรยากาศของ
เมืองบาร์เซโลน่าบนยอดเขามอนต์จูอิก ไปได้ทุกมุม 
เก็บภาพความประทบัใจได้อย่างจใุจ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและคํ�า 
และเมื�อได้เวลานัดหมายนําคณะเดินทางไปยัง ท่า
อากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพื�อทําการเช็คอิน 
และคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ �ง และเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบินที� EK188 เวลา 22.40 - 
07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) เพื�อรอเปลี�ยนเครื�องเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

 



 

 

วันที� � | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

09.40 น. 
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที�ยวบินที� EK372  

เวลา 09.40 – 19.15 น.(ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย)  
19.15 น. 

ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
“ขอขอบพระคณุสําหรบัความสนใจ และความไวว้างใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบกนั

ใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 

 



 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจัดเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจ้ิมตางๆ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 

เง่ือนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

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 

คาทัวรตอทานรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน 
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที ่พระราชวังหลวงมาดริด, สนามฟุตบอลคัมป� นูว 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแต

ละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถาม
รายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (เชงเกน)  
 น้ําด่ืม 1 ขวด / ทาน / วัน 
  คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service 

(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินใน
กรรมธรรม ท้ังน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงค



 

 

จะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทปิคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / คร้ัง 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารท่ี

ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาว
จะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วัน
กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make 
your reservation) : 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี ่ยวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื ่มสุราบนรถ, ไมรักษา

เวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับ
เง่ือนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงให
ผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 
ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

***เง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําท้ังหมด 



 

 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ 
NO SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมาแทนได 

โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวี
ซา และคาเปลี ่ยนชื ่อตั๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยู ในเงื ่อนไขของตั๋วที ่เปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีท่ีทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็ว
กวาการย่ืนขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 3 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแก
ผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการย่ืนแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
อันไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ .  Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวท้ังหมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ

เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจัดที่น่ังของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซ่ึงเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจ



 

 

ในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบิน
น้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรตสในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมล

กับเครือ Emirate Skywards ได โดยขึ ้นอยูกับเงื ่อนไขในแตละประเภทของต๋ัว
เดินทาง ซึ่งการสะสมไมลของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวน
หรือทั้งหมดลวนเปนสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได  

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการ
วางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ี
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที ่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ ้า ซึ ่งขึ ้นอยู กับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปน
หองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 
 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับ
จองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามท่ี
ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานท่ี
ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจาก
ไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชม
จากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

 
 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / 
ใบ / คร้ัง 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) และ
การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หาก
สัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 ซ.ม. หรือ 25 ซ.ม. (9.75  
น้ิว) x 56 ซ.ม. (21.5 น้ิว) x 46 ซ.ม. (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหมีนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของสายการบินน้ัน ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทาน
ในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการ
สูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที ่โหลดขึ ้นเครื ่อง ตามการ
พิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ี
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศสเปน ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ 

(ในการย่ืนคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ ศูนย
รับคํารองขอวีซาประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. อาคาร Interchange 21 ชั้น 22 สุขุมวิท 21 
(อโศก) 



 

 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันเดินทางและหลังจากท่ี
เดินทางกลับมาไทยจะตองเหลือ 3 เดือน  หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ทานจะตองนําไปแสดงดวย เพื่อเปนการงายตอ
การอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิม
ทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา ท่ีขอไวไมเกิน 1  เดือน  

5.  กรณีที่เปนเจาของกิจการขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1  เดือน  
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบัน”(ภาษาอังกฤษ) ตัว

จริงท่ีขอไวไมเกิน 1 เดือน  
7. หนังสือรับรองบัญชีการเงินจากธนาคาร ( Bank certificate ) และ statement 

จากทางธนาคารยอนหลังอยางนอย 6 เดือน โดยตองอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา กรณีออกคาใชจายใหกับบุคคลอื่นตองใช
จดหมายรับรองจากธนาคารตัวจริงที่ระบุช่ือในจดหมายวาออกคาใชจายใหกับใคร 

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

9. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื ่องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ ่งได ณ ที ่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะ
สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 



 

 

 

 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

 ทานไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ  


