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วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563 (1)  กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม

น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 (2)  อสิตันบูล (ตุรก)ี – บาร์เซโลน่า (สเปน) – มอนต์เซร์ราท์ – บาร์เซโลน่า 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน  
07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1853 (ใช้เวลาในการ 
 เดินทาง 3 ช่ัวโมง 35 นาที) 
10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า เอล ปรัต “Barcelona El Prat International Airport” เมือง 
 บาร์เซโลน่า (Barcelona) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้  
 รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ เพือ่น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอนต์เซร์ราท์ (Montserrat) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมืองเลก็ๆ กลางหุบเขา ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง คือเป็นผาหินทราย ผิวเกล้ียง  
 เรียงตวัคลา้ยๆ กบัเสาหินหลายๆ ตน้มาเรียงซอ้นกนั  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินเขา้สู่ เขามอนต์เซร์ราท์ “Montserrat Mountain” เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูสู่งถึง 1,236 เมตรจากน ้าทะเล  
 น าท่านเขา้ชม วิหารซานตามาเรีย “Santa Maria de Montserrat” อีกหน่ึงมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงภายในวิหารมี 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 A Special of Spain 7 Days TK 11 – 17 April 2020 3 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรทิ เพลส ลาดพร้าว87 แยก10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

 ศิลปกรรมท่ีงดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประติมากรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบนอาคารทั้งหลายท่ีงดงามเกินจะ 
 บรรยาย โดยจุดเดน่คือ รูปป้ันพระแม่มารีด า “.Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat” ท่ีมีช่ือเสียง 
 ประดิษฐานอยูภ่ายใน ซ่ึงชาวสเปนท่ีนบัถือศาสนาคริสตค์าทอลิค ส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าภูเขาแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) เมืองท่าการคา้ส าคญั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของ  
 ประเทศสเปน (Spain) แถมยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นแฟชัน่ และมีการจดังาน สัปดาห์แฟชัน่ทุกปี และจะมี   
 แบรนด ์ช่ือดงัต่าง ๆ เขา้ร่วมมากมาย อาทิเช่น Pasarela Gaudi, Moda Fad ฯลฯ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Abba Garden Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 (3)  บาร์เซโลน่า – วาเลนเซีย 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) เร่ิมตน้กนัท่ี โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย “Sagrada Familia” โดยจะ 
 น าท่านไปแวะ ถ่ายรูปด้านนอก ของโบสถแ์ห่งน้ี ซ่ึงภาพท่ีปรากฏอยูต่รงหนา้ แมว่้าจะยงัสร้างไม่เสร็จ แต่ก็ให้รู้สึกไดถึ้ง 
 ความย่ิงใหญ่ ไม่ว่าจะโดยโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเอง หรือแมแ้ต่การแกะลวดลาย ท่ีลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีละเอียด 
 ประณีต แลว้น าขึ้นสู่ ยอดเขามอนต์จูอิก “Montjuic Mountain” ชมความสวยงามของตวัเมืองอีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ 
 สถานท่ีจดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 จากนั้นพาทุกท่านเลือกซ้ือของเลือกดู ณ ถนนคนเดินลา รัมบลา  “Las Ramblas”  
 ของ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) เป็นถนนที่คนยโุรปยกยอ่งให้เป็นถนนท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ถนนสายร่าเริงช่ือลา รัมบลา  
 มีไวใ้ห้ทุกชีวิตใน บาร์เซโลน่า (Barcelona) 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 349 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองหลวง 
 ของ แคว้นวาเลนเซีย (Valencia) ซ่ึงเป็นแควน้ปกครองตนเองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน  
 (Spain) เมืองวาเลนเซีย (Valencia) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าตูเรีย “Turia River” เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3  
 ของประเทศสเปน (Spain)  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Ilunion Aqua Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันองัคารท่ี 14 เมษายน 2563 (4)  วาเลนเซีย – เกวนก้า 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองเก่าท่ีมีเสน่ห์และน่ามาเท่ียวมากแห่งหน่ึงของประเทศสเปน (Spain)  
 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารซานต้ามาเรีย “Santa Maria Cathedral” มหาวิหารท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลาง จัตุรัสมาเรีย  
 “Plaza De la Virgin” ในเมืองเก่าท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารส าคญัๆมากมาย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล ์
 ผสมผสานระหว่าง โรมาเนสก,์ เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาร็อคเขา้ดว้ยกนั ดา้นในตวัวิหารจะมีรูปวาดบอกเล่า 
 เร่ืองราวของพระเยซู ซ่ึงวาดขึ้นโดยศิลปินช่ือดงัจากกรุงวาติกนั (Vatican)  ฟรานเชสโก ้โกยา่ ดา้นขา้งจะเป็น เอล  
 มิกูเลต “El Miguelete” เป็นหอระฆงัท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 ในความสูงประมาณ 51 เมตร ติดกนัเป็น  
 โบสถ์แม่พระ “Basilica de la Virgin  De Los Desamparados” นกับุญอุปถมัภป์ระจ าเมือง จากนั้นไปชม  
 หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ “Torres de Serranos” เป็นหน่ึงในสิบสองประตูของ ก าแพงเมืองโบราณเมือง 
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 บาเลนเซีย “City ‘s Wall” ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัถือว่า 
 เป็นหน่ึงในจุดชมวิวเมืองท่ีดีท่ีสุดของของเมืองวาเลนเซีย (Valencia) อีกดว้ย  อิสระให้ท่านเดินเล่น  ชมอาคารบา้นเรือน 
 ท่ีสวยงาม  ยา่นการคา้ แหล่งพกัผอ่นของชาวสเปน ตลอดสองขา้งทางมีภตัตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก 
 มากมาย  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกวนก้า (Cuenca) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง 
 ริมหนา้ผาเมืองเลก็ๆ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะมาเยี่ยมชมกนัอยา่งไม่ขาดสาย เดิมเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีมีการสร้างป้อม 
 ปราการไวอ้ยูบ่นยอดเขา น าท่านเดินเล่นชมเมืองโบราณกนัแบบสบายๆ กบัวิวสูง ท่ีมองออกไปไดอ้ยา่งกวา้งไกล และเมือง 
 น้ี ก็ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Exe Cuenca Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 (5)  เกวนก้า – กรุงมาดริด  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง 
 หลวงของ ประเทศสเปน (Spain) น าท่านไป เขา้ชม พระบรมมหาราชวังแห่งกษัตริย์ฮวนคาลอสของสเปน “Royal  

 Palace” สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ซ่ึงสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงัในสไตลบ์าโร้ก ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 25 ปี เม่ือท่านเดิน 
 เขา้มาดา้นในอาคารจะเห็นห้องตา่งๆ มากกว่า 2,000 ห้อง ถูกตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการตาหรูหรา ดว้ยพรหมถกั ภาพศิลป์  
 เคร่ืองลายคราม ทองและเงิน อาวุธท่ีใชท้  าสงครามหลายร้อยปีก่อน ชุดเกราะโบราณ และเคร่ืองประดบัอนัสวยงามท่ี 
 ประมาณค่าไม่ได ้เดินชมความหรูหรามาไดสั้กพกั ท่านจะพบห้องบางห้องถูกตกแตง่ไวใ้นสไตลเ์อเชีย ทั้งจีนและญ่ีปุ่ น  
 ท าให้ในปัจจบุนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีพกัรับรองแขกต่างเมืองคนส าคญัของประเทศสเปน (Spain)  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางไปชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดงักนัท่ี เอ้าท์เล็ท ลาส โรซาส วิลเลจ “Las Rozas Village Outlet”  
 (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ท่ีมีร้านรวมแลว้ประมาณ 100 ร้านคา้ ตัง่แต่ Designer labels 
 ไปจนถึงแบรนดท์อ้งถ่ิน อาทิเช่น Valentino, Burberry, Etro, Feragamo, Dolce & Gabbana และอื่นๆ อีก 
 หลายยี่ห้อ กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 30 นาที) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563 (6) กรุงมาดริด – อสิตันบูล (ตุรกี) 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของ กรุงมาดริด (Madrid) อาทิเช่น น ้าพุไซเบเลส “Cibeles Fountain” ซ่ึงตั้งอยูต่รง 
 กลางจตัุรัส สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ถดัไป คือ อนุสาวรีย์  
 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส “Christopher Columbus Monument” นกัเดินเรือชาวอิตาลี ผูค้น้พบทวีปอเมริกา   
 จากนั้นชม อนุสาวรีย์ ดอน กีโฮเต้ “Don Quixote Monument” วีรบุรุษของชาวสเปน จากภาพยนตร์เร่ือง แมน ออฟ  
 ลามันช่า หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีจากละครสู่ฝันอนัย่ิงใหญ่ ชม รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี “Bear and the Madrono  

 Tree” สัญลกัษณ์ของกรุงมาดริด (Madrid) บริเวณใกล้ๆ กนั เป็นจดุศนูยก์ลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล “Puerta  

 del Sol” จดัว่าเป็นจดุเร่ิมตน้ของถนนทุกสาย หรือหมายความว่ามี กิโลเมตรท่ีศูนย์ อยูต่รงน้ี ซ่ึงตั้งอยูห่นา้ตึก ทีท่ าการ 
 ไปรษณีย์ “Real Casa de Correos” ใกลก้บั สถานีรถไฟใต้ดนิ “Puerta del sol Metro” อนัเป็นท่ีเดียวกนักบั 
 ยา่นท่ีขายสินคา้มากมายเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคยหลบัใหลมี ผูค้นมากมายท่ีวนเวียนเดินเล่นกนัอยูท่ี่น่ี สถานท่ีแห่งน้ีจึงกลายเป็น 
 ศูนยก์ลางของการจดังานส าคญัๆ ประจ าปีต่างๆ อยา่งงาน คริสตม์าสและงานปีใหม่ ของชาวสเปน และชาวมาดริด ใกล้ๆ   
 กนัยงัมี ปลาซ่า มายอร์ “Plaza Mayor” จตัุรัสหินซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของเมือง ในอดีตเป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัทาง 
 ศาสนา เช่น พิธีราชาภิเษก และสนามสู้ววักระทิง ปัจจบุนัน้ียงัเป็นจตัุรัสกลางเมืองท่ียงัคงมีบรรยากาศสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ี 
 ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยู ่รอบๆ บริเวณจะมีร้านกาแฟตั้งอยูม่ากมาย สามารถเลือกใชบ้ริการไดต้ามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาดริดบาราคัส “Madrid Barajas International Airport” 

18.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1860 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 10 นาที) 
23.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน  
 

วันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 (7)  อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่     ท่านละ 69,900.- บาท เหลือเพยีง 64,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 67,900.- บาท เหลือเพยีง 62,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 63,900.- บาท เหลือเพยีง 58,900.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)    ท่านละ 24,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ   8,500.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า // มาดริด – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนธนัวาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค ่า 4 มือ้   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษตี่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเสน้ทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสเปน 
 

 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ห้ามซ ้ าในวีซ่าเดิม)และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวด

มากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ  “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

                                (เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยื่นวีซ่า) 
5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้หนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัท่ีออกไม่เกิน 
15 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนั
ยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินเข้าออกทุกเดือน  
                                                                            สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน 

▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บุคคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก
ทางธนาคาร โดยมีวนัท่ีออก ไม่เกิน 15 วัน นับจากวนัยื่นวีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนังสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชี ไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือ
ฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 20 วันท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสเปน BLS บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคาร Interchange 21 ช้ัน 22 ใกล้กบั BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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