HOLA MADRID
8 วัน 4 คืน
เดินทางมีนาคม – เมษายน 63
มาดริด | เซโกเบีย | บายาโดลิด | ซาลามังกา | Outlet | โทเลโด | มหาวิหารแห่งโทเลโด

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – มาดริด
วันที่ 3. มาดริด – เซโกเบีย
วันที่ 4. เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา
วันที่ 5. ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด
วันที่ 6. มาดริด – โทเลโด – สนามบิน
วันที่ 7. มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันที่ 8. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน ไชน่ าอีสเทิรน์ (MU)
ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพ – มหานครเซีย่ งไฮ้ – มาดริด

01.55 น.

ออกเดินทางสูม่ หานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 548
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.30 น. ถึงเซีย่ งไฮ้เวลา 07.40 น.***

07.10 น.
12.25 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุ งมาดริด โดยสายการไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 709
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 12.20 น. ถึงมาดริดเวลา 20.35 น.***
ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) กรุ งมาดริด ประเทศ
สเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเท่า

19.45 น.
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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มาดริด – เซโกเบีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินกลับสู่กรุ งมาดริด เพื่อนาท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือ
ประตูพระอาทิตย์ ซึง่ เป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์) และยังเป็ นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดิ น และรถเมล์ทุก สาย นอกจากนี ย้ ัง เป็ น จุด ตัด ของถนนสายส าคัญ ของเมื อ งที่ ห นาแน่น ด้ว ยร้า นค้า และ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ มากมาย นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ป ปั้ น หมี เ กาะต้ น เชอรี่ (The bear and the cherry tree in
Madrid) อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึง่ ของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขนึ ้ ทะเบียน
ให้เมืองนีเ้ ป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1 โดย
ไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รบั การยกย่องว่าเป็ น สิง่ ก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่
สาคัญที่สดุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ อีกด้วย รางส่งนา้ ประกอบขึน้ จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความ
ยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สงู ที่สดุ สูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งนา้ นี ้ เริ่มตัง้ แต่นอกเมือง แล้วลาเลียงส่งนา้
เข้ามาในเมือง รางส่งนา้ แห่งนีถ้ ือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง(หมูหันสเปน)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO หรือเทียบเท่า

เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศสเปน ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ ปี ซวยร์กาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ของแคว้นคาสติลแอนด์เลออน นา
ท่านเดินทางสูพ
่ ลาซ่า มาร์ยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรสั ใจกลางเมือง ซึง่ จตุรสั แห่งนีย้ งั นับเป็ นจตุรสั แห่งแรกในประเทศ
สเปนอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตัง้ อยู่
บนที่ราบสูงริมแม่นา้ ตอร์เมส เป็ นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอานาจ
ปั จ จุบัน เมื อ งนี ไ้ ด้ร ับ ขึน้ เป็ น มรดกโลกจากยูเ นสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 ชมจั ตุ รั ส พลาซ่ า มายอร์ (La Plaza Mayor)
ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็ นเอกลักษณ์ของความร่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 – 18 อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL DONA BRIGIDA หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั
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ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ มื อ งอาบิ ล า (Avila) ตัง้ อยู่ริมฝั่ ง แม่นา้ อาดาฆา (Adaja) ในแคว้น คาสตีลและเลออน เป็ นเมืองที่
ล้อมรอบด้วยกาแพงเมืองโบราณ ในช่วงยุคกลางตอนต้น อาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวร์และชาวคริสต์เตียนสลับกันไป
มา จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 11 ได้มีกลุม่ ชนชัน้ สูงหลายครอบครัวมาตัง้ ถิ่นฐานอยู่ที่นี่ จึงทาให้เมืองนีเ้ ป็ นที่รูจ้ กั ในนาม
“Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ด้วยสภาพของเมืองที่ยงั คงความสมบูรณ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
มั่งคั่งในอดีตของอาบิลาได้เป็ นอย่างดี จึงไม่นา่ แปลกที่ยเู นสโก้ (UNESCO) ยกให้อาบิลาเป็ นหนึง่ ในเมืองที่นา่ สนใจของ
สเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้ สินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani,
Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury,
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

21.55 น.
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มาดริด – โทเลโด – มาดริด – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ งั้ อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศ
ให้เมืองนีเ้ ป็ นแหล่งมรดกโลก โดยเมืองโทเลโดมีทศั นีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่นา้ เทกัส ไหลผ่านเมือง นาท่านเข้าชม
มหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็ นวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้าง
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิ ก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลัก
และภาพสลักหินอ่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านสูพ
่ ลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ความร่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 - 18 อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย น่า แล้วนาเดินทางสูส่ นามบิน
อาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) เพื่อให้ทา่ นมีเวลาในการทาการคืน
ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูเ่ ซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 710
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 18.10 น.***
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วันที่ 7

มหานครเซีย่ งไฮ้ – กรุ งเทพฯ

18.05 น.
21.25 น.

ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 547
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 21.35 น. ถึงกรุ งเทพฯ เวลา 01.05 น.***

วันที่ 8

กรุ งเทพฯ

00.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง MADRID SPAIN
8 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ (MU)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ ว
เพิม่
ท่านละ

18 มี.ค. – 25 มี.ค. 63

45,900

45,900

45,900

24,400

5,900

11 เม.ย. – 18 เม.ย. 63

46,900

46,900

46,900

25,400

6,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีค วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

3.
4.
5.
6.

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ

2.
3.
4.
5.
6.
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7.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

8.
9.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (15 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EURO)

3.
4.
5.
6.
7.

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
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1.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซา่ และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

2.

3.
4.

5.

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครือ่ งบินทาการออกแล้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุ ณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

2.
3.

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
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คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีอ อก
ตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.

4.
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เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ห ้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะ
ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ น
ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอา่ งอาบนา้
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (สเปน)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ BLS International
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
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ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี่ ไี ม่
ี้ จง
ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชอ
ื่ -สกุล ให ้ตรงตามหน ้า
3.3 หน ังสอ
ี อมทรัพย์ในข ้อ 3.1
พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต ้องเป็ นบัญชเี ดียวกันกับบัญชอ
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
ื่
3.4. 1ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และบุคคลที่
เจ ้าของบัญช ี (บุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต กรุณายืน
เจ ้าของบัญชอ
่
้
ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใชเวลาด
าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให ้
3.4.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย และต ้องเป็ น
บ ัญชเี ดียวก ัน กับทีอ
่ อก BANK GUARANTEE
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ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีม
ี้ จงความสม
ั พันธ์อก
3.4.3. ต ้องทาหนั งสอ
่ ก
ี ารชแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
ื่ มโยงความสม
ั พันธ์ระหว่างผู ้ออก
3.4.4.ต ้องใชสู้ ตบ
ิ ัตรเท่านั น
้ ในกรณีเป็ น พ่อ แม่ ลูก เพือ
่ เชอ
้
ค่าใชจ่้ ายให ้และผู ้เดินทาง ไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใชทะเบี
ยนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แต่งงานจดทะเบียน

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

่ า่ ยให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใชจ
ค่าใชจ่้ ายให ้)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบร
ู ณ์ ทีไ่ ม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

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

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
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2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………….………………….…………
ั ชาติปัจจุบัน ...........................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……….………….……..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
...............................................................................................................
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ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .............................ถึงวันที.่ .............................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ).........................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด
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ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้
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ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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