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Memorable Memorable Memorable Memorable     SpainSpainSpainSpain        
((((6666    วนั วนั วนั วนั 5555    คนื)คนื)คนื)คนื)    

วนัที ่25วนัที ่25วนัที ่25วนัที ่25----30  มถินุายน 255830  มถินุายน 255830  มถินุายน 255830  มถินุายน 2558    
วนัที่ 30 กรกฎาคม วนัที่ 30 กรกฎาคม วนัที่ 30 กรกฎาคม วนัที่ 30 กรกฎาคม ––––    04 สงิหาคม 255804 สงิหาคม 255804 สงิหาคม 255804 สงิหาคม 2558    
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วนัวนัวนัวนัพธุพธุพธุพธุที่ที่ที่ที่                        22224444    มิมมิิมิถนุาถนุาถนุาถนุายนยนยนยน    2558255825582558                กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  ––––    มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
 
21.30น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรพิเศษสายการบินไทย ROW A18 

เพ่ือเช็คอินรับบัตรที่นั่ง และฝากสัมภาระ โดยมีเจาหนาที่เอ้ืองหลวงใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 
วนัวนัวนัวนัพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีที่ ที่ ที่ ที่ 22225555    มิมมิิมิถนุายน ถนุายน ถนุายน ถนุายน 2558255825582558            มมมมาาาาดรดิ ดรดิ ดรดิ ดรดิ     ----    โทเลโด โทเลโด โทเลโด โทเลโด ----    ซาราโกซาซาราโกซาซาราโกซาซาราโกซา    
 
00.05น. ออกเดินทางไปยังสเปน     โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG9TG9TG9TG948484848    ( ใชเวลาเดินทาง 12.55 ชัว่โมง )  
08.00น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองมาดริด บาราคัส (ตามเวลาทองถิ่นซ่ึงชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  หลังผาน   

พิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและพิธีการศุลกากรแลว นําทานเดินทางไปยัง กรุงมาดรดิ (กรุงมาดรดิ (กรุงมาดรดิ (กรุงมาดรดิ (Madrid)Madrid)Madrid)Madrid)      
เมืองหลวง ที่มีเสนหสีสันอีกแหงหน่ึงของสเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน เปนเมืองหลวงที่อยูสูงสุดในทวีป
ยุโรป ตั้งอยูบนเนินเขาหลายลูก มีแมน้ําแมนซานาเรสไหลผาน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวสวยงามและมี
ชื่อเสียงตางๆมากมาย  จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมอืงโทเลโดเมอืงโทเลโดเมอืงโทเลโดเมอืงโทเลโด    ((((Toledo)Toledo)Toledo)Toledo) (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)  เปนชื่อเมืองที่ตัง้โดยชาวโรมัน เมื่อคร้ังสรางเมืองบนฝงแมน้ําเทกัส 
(River Tagus) หลังไดชัยชนะในสงครามในป 190 กอนคริสตกาล ปจจุบันเมืองโทเลโด ถกูรายลอมดวยตึกเกา
มากมายที่สรางตั้งแตสมัยชวงกอนคริสตกาล ในอดีตกาลโทเลโด เปนเมืองหลวงของประเทศสเปน จนถึง
ศตวรรษที่ 13 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลก เมืองโทเลโด ยังเปนเมืองที่รํ่ารวยทาง
ประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมที่ผสมกันของ 3 เชื้อชาต ิอนัไดแก สเปน ยิว และมวัร  นําทานชม มหาวหิารมหาวหิารมหาวหิารมหาวหิาร
แหงโทเลโด (แหงโทเลโด (แหงโทเลโด (แหงโทเลโด (Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอด ในสมัย
ศตวรรษที่ 16 ผานชมโบสถซานโตโตเม ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโก และยานชุมชนชาวยิวรวมทั้งโบสถ
ยิวซินาก็อก  

 

มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ                                        ::::        พัก 2 คนื เที่ยวพัก 2 คนื เที่ยวพัก 2 คนื เที่ยวพัก 2 คนื เที่ยว        พระราชวงัหลวง มาดรดิพระราชวงัหลวง มาดรดิพระราชวงัหลวง มาดรดิพระราชวงัหลวง มาดรดิ        ปวรตา เดล โซลปวรตา เดล โซลปวรตา เดล โซลปวรตา เดล โซล    
โทเลโดโทเลโดโทเลโดโทเลโด                    :  :  :  :  เมอืงมรดกโลก  3 วฒันธรรมเมอืงมรดกโลก  3 วฒันธรรมเมอืงมรดกโลก  3 วฒันธรรมเมอืงมรดกโลก  3 วฒันธรรม    มหาวิหารแหงโทเลโดมหาวิหารแหงโทเลโดมหาวิหารแหงโทเลโดมหาวิหารแหงโทเลโด    
ซาราโกซา ซาราโกซา ซาราโกซา ซาราโกซา                 :  :  :  :  มหาวหิารซานตา มาเรีย เดอรฟวลารมหาวหิารซานตา มาเรีย เดอรฟวลารมหาวหิารซานตา มาเรีย เดอรฟวลารมหาวหิารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร        จตัุรสัพลาซา เดอ พิลารจตัุรสัพลาซา เดอ พิลารจตัุรสัพลาซา เดอ พิลารจตัุรสัพลาซา เดอ พิลาร        พระราชวงั พระราชวงั พระราชวงั พระราชวงั AljaferํaAljaferํaAljaferํaAljaferํa 
บารเซโลนา บารเซโลนา บารเซโลนา บารเซโลนา                 : : : :     พกั 2 คนื  เที่ยว พกั 2 คนื  เที่ยว พกั 2 คนื  เที่ยว พกั 2 คนื  เที่ยว สวนกเูอล สวนกเูอล สวนกเูอล สวนกเูอล             ยอดเขา มองตจูยอดเขา มองตจูยอดเขา มองตจูยอดเขา มองตจูอคิอคิอคิอคิ        โบสถซากราดาฟามเิลียโบสถซากราดาฟามเิลียโบสถซากราดาฟามเิลียโบสถซากราดาฟามเิลีย        
เซโกเเซโกเเซโกเเซโกเบีบบีีบียยยย                                ::::        พกั  1 คนื  พกั  1 คนื  พกั  1 คนื  พกั  1 คนื  เมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลก        มหาวหิารเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารเมอืงเซโกเบยี    สะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนั    
ที่พกัระดับ 4ดาวที่พกัระดับ 4ดาวที่พกัระดับ 4ดาวที่พกัระดับ 4ดาว    อาหารอาหารอาหารอาหารสเปนสเปนสเปนสเปนเเเเมนูมนูมนูมนูพเิศษ 2 มื้อพเิศษ 2 มื้อพเิศษ 2 มื้อพเิศษ 2 มื้อ    ปาเอยา(ปาเอยา(ปาเอยา(ปาเอยา(ขาวผดัสเปนขาวผดัสเปนขาวผดัสเปนขาวผดัสเปน))))พรอมไวน เครื่องดื่มพรอมไวน เครื่องดื่มพรอมไวน เครื่องดื่มพรอมไวน เครื่องดื่มแซแซแซแซงเกรียงเกรียงเกรียงเกรีย    และและและและหมูหนัหมูหนัหมูหนัหมูหนัสเปนสเปนสเปนสเปน        ทาปาสทาปาสทาปาสทาปาส    
ชอปปง ชอปปง ชอปปง ชอปปง ถนนลาลัมบาส   ถนนลาลัมบาส   ถนนลาลัมบาส   ถนนลาลัมบาส                   ลาสลาสลาสลาส    โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็ โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็ โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็ โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็                 การแสดงพืน้เมอืงสเปน การแสดงพืน้เมอืงสเปน การแสดงพืน้เมอืงสเปน การแสดงพืน้เมอืงสเปน ระบาํฟลามงิโก *ระบาํฟลามงิโก *ระบาํฟลามงิโก *ระบาํฟลามงิโก *    
รถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (AVE)AVE)AVE)AVE)            WIFI WIFI WIFI WIFI บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช       
ออกเดนิทางแนนอน   20 ทานขึน้ไปออกเดนิทางแนนอน   20 ทานขึน้ไปออกเดนิทางแนนอน   20 ทานขึน้ไปออกเดนิทางแนนอน   20 ทานขึน้ไป            รายการทวัรมาตรฐาน ทวัรเอือ้งหลวง การบนิไทยรายการทวัรมาตรฐาน ทวัรเอือ้งหลวง การบนิไทยรายการทวัรมาตรฐาน ทวัรเอือ้งหลวง การบนิไทยรายการทวัรมาตรฐาน ทวัรเอือ้งหลวง การบนิไทย    
พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ     บรกิารบรกิารบรกิารบรกิารเชค็อนิเคานเตอรเชค็อนิเคานเตอรเชค็อนิเคานเตอรเชค็อนิเคานเตอรพเิศษของพเิศษของพเิศษของพเิศษของสายการบนิไทย สายการบนิไทย สายการบนิไทย สายการบนิไทย     

    น้ําหนกักระเน้ําหนกักระเน้ําหนกักระเน้ําหนกักระเปาเพิ่ม 5ปาเพิ่ม 5ปาเพิ่ม 5ปาเพิ่ม 5    กโิลกรัม  ตอทานกโิลกรัม  ตอทานกโิลกรัม  ตอทานกโิลกรัม  ตอทาน    เสนทาง มาดริด กรงุเทพเสนทาง มาดริด กรงุเทพเสนทาง มาดริด กรงุเทพเสนทาง มาดริด กรงุเทพ    ( มูลคา 10,400 บาท )( มูลคา 10,400 บาท )( มูลคา 10,400 บาท )( มูลคา 10,400 บาท )    
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเดินทางไปยังเมืองซาราโกซา (ซาราโกซา (ซาราโกซา (ซาราโกซา (Zaragoza)Zaragoza)Zaragoza)Zaragoza)         (ระยะทาง 384 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชม.)     
ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน เปนความย่ิงใหญของเมืองโบราณที่ตั้งตระหงานอยูริมแมนํ้า   
เอโบร    เมืองซาราโกซา มีความโดดเดนมากในเร่ืองของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกตางกัน ไมวาจะเปน
หุบเขา ทะเลทราย ปาหนาทึบ หรือแมแตทุงหญาและภูเขา ซ่ึงสามารถผสมผสานกันระหวางเมืองและธรรมชาติ
ไดอยางลงตัว 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 

พักที่    โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม TRYP Zaragoza TRYP Zaragoza TRYP Zaragoza TRYP Zaragoza หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
    

วัววััวันนนนศกุรศกุรศกุรศกุรที่ ที่ ที่ ที่         26262626    มถินุายนมถินุายนมถินุายนมถินุายน    2558255825582558                    ซาราโกซาซาราโกซาซาราโกซาซาราโกซา    ––––    บาเซโลนาบาเซโลนาบาเซโลนาบาเซโลนา    
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา นําคณะเขาชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร (มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร (มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร (มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร (Basilica of Our Lady of the PillarBasilica of Our Lady of the PillarBasilica of Our Lady of the PillarBasilica of Our Lady of the Pillar))))         
เปนมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารน้ี ถูกสรางขึ้นอยางงดงามในแบบสถาปตยกรรม
สไตลบาร็อค  หลังจากนั้นชม    จัตุรัสพลาซา เดอ พิลาร (จัตุรัสพลาซา เดอ พิลาร (จัตุรัสพลาซา เดอ พิลาร (จัตุรัสพลาซา เดอ พิลาร (Plaza Del Pilar)Plaza Del Pilar)Plaza Del Pilar)Plaza Del Pilar) เปนสถานที่เหมาะกับการเดินชมความ
งดงามดานนอกของโบสถและวิหาร  และนําทานเขาชม พระราชวัง พระราชวัง พระราชวัง พระราชวัง AAAAljaferํa (Palacio de la Aljaferํa)ljaferํa (Palacio de la Aljaferํa)ljaferํa (Palacio de la Aljaferํa)ljaferํa (Palacio de la Aljaferํa) ถูกสราง
ขึ้นในชวงศตวรรษที่ 11 เปนพระราชวังฤดูรอนสําหรับผูปกครองมุสลิมในสมัยอดีต โดยสวนที่เกาแกที่สุดของ
พระราชวัง คือ บริเวณ Troubadour ทาวเวอร ตัวอาคารสรางขึ้นในแบบฐานรูปส่ีเหลี่ยม ภายในประดับประดา  
ไปดวยแสงไฟอยางสวยงาม 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเดินทางไปยัง เมืองบารเซโลนา (เมืองบารเซโลนา (เมืองบารเซโลนา (เมืองบารเซโลนา (Barcelona)Barcelona)Barcelona)Barcelona) (ระยะทาง 310 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)    เมือง
ใหญเปนอันดับสองของสเปนและเปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานซ่ึงเคยเปนอาณานิคมของโรมันมา
กอนชมผลงานกอสรางในศิลปะแบบอารตนโูว ที่แสดงความงดงามอยางมีชีวิตชีวาโดยฝมือของศิลปน   ผูย่ิงใหญ 
อันโตนีโอ เกาดี (Antonio Gaudi)     ผูที่ทําใหเมืองบารเซโลนาไดรับฉายาวา City of Gaudi จากนั้นชมทิวทัศน
รอบตัวเมืองบน ยอดเขา มองตจูอิค (มองตจูอิค (มองตจูอิค (มองตจูอิค (Mont Juic)Mont Juic)Mont Juic)Mont Juic) ตั้งอยูบนเนินเขา Mont Juic ซ่ึงเปนเนินเขาเตี้ยๆ ตั้งอยูเหนือ
เมืองบารเซโลนา ซ่ึงปราสาทนี้เปนจุดที่ดีสําหรับการชมวิวตัวเมืองและบริเวณทาเรือของเมืองบารเซโลนา เนิน
เขาแหงนี้ในอดีตเคยเปนสุสานของชาวยิวจึงไดอีกชื่อหน่ึงวา Jewish Mountain และตัวปราสาทเคยเปนปอม
ปราการและที่กักขังนักโทษทางการเมืองในสมัยกอน ปจจุบันไดถูกปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑเพ่ือใชบอกเลา
เร่ืองราวประวัติศาสตรอันยาวนานของแควน Catalonia ใหคนรุนหลังไดทราบนั่นเอง 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
    พักที่  พักที่  พักที่  พักที่  โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Hilton Hilton Hilton Hilton Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona     หรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาว    

 
วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที่ ที่ ที่ ที่         22227777    มิมมิิมิถนุายนถนุายนถนุายนถนุายน    2558255825582558                                                                            บารเซโลนา บารเซโลนา บารเซโลนา บารเซโลนา             

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (Guell Park)Guell Park)Guell Park)Guell Park) ที่เชิงเขาคารเมล ชมวิว บริเวณระเบียงนั่งเลน (Serpentine 
Bench) ที่ประดับตกแตงลวดลายดวยเคร่ืองกระเบื้องโมเสกนบัลานชิ้น เปนสวนลอยฟาที่มี “เสาโดริก“รองรับ
อยางสวยงาม ชมประติมากรรม มังกรโมเสก (Mosaic Dragon) ไตคลานบนบันไดนํ้าพุ จากนั้นพาทานเขาชม 
โบสถซากราดาฟามเิลยี (โบสถซากราดาฟามเิลยี (โบสถซากราดาฟามเิลยี (โบสถซากราดาฟามเิลยี (Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia) โบสถนี้มีชื่อเต็มๆวา TemploExpiatori de la Sagrada Famํlia 
เปนสถาปตยกรรมประจําเมือง บารเซโลนา ออกแบบโดย อันโตนีโอ เกาดี (Antonio Gaudi) เปนผลงานที่
เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่น และเปน อารตนูโว ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ลักษณะเดนของ
อาคารแหงนี้จะสังเกตไดถึงสีที่ตัดกันของหินดานหนา และ ดานหลัง อยางชัดเจน รูปแบบการกอสรางที่
แตกตางกัน ของยุคเกา และสรางตอขึ้นใหมในปจจุบันไดอยางลงตัว  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น     
นําทานอิสระชอปปง ถนนสายใหญของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (ถนนลารัมบลา (ถนนลารัมบลา (ถนนลารัมบลา (La Ramblas)La Ramblas)La Ramblas)La Ramblas) ยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
เมืองบารเซโลนา ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แตมีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและ
กลางคืน ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาและเส้ือผาแบรนดไฮสตรีททั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP  หรือ
จะชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนําซ่ึงมีรานตั้งอยูมากมายบน ถนน “Passeig de gracia” สินคาอาทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย 
 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่ โรงแรมพักที่ โรงแรมพักที่ โรงแรมพักที่ โรงแรม    Hilton BarcelonaHilton BarcelonaHilton BarcelonaHilton Barcelona    หรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาว    
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** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
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วนัวนัวนัวนัอาทติยอาทติยอาทติยอาทติยที่ ที่ ที่ ที่     22228888    มถินุายนมถินุายนมถินุายนมถินุายน        2558255825582558                บารเซโลนบารเซโลนบารเซโลนบารเซโลนา า า า     ----    มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ โดยใชรถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (รถไฟความเรว็สงู (AVE)AVE)AVE)AVE) เพ่ือเดินทางไปยังเมืองมาดริด (Madrid) 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทุกทานชมพระราชวังหลวง มาดรดิ (มาดรดิ (มาดรดิ (มาดรดิ (Royal palace of Madrid)Royal palace of Madrid)Royal palace of Madrid)Royal palace of Madrid) ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําแมนซานาเรส 
มีความสวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญโต
ของแวรซายส และความสวยงามของลูฟวในฝร่ังเศสพระราชวังหลวงแหงนี้จึงถูกสราง ดวยหินทั้งหลัง ในป 
ค.ศ. 1738 ในสไตลบาร็อค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและ อิตาเลียน ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากมายถึง 2,830 หอง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนที่เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ 
ที่วาดโดยศิลปนในยุคนั้น รวมทั้งส่ิงของมีคาตางๆ ชม ปวรตา เดล โซล (ปวรตา เดล โซล (ปวรตา เดล โซล (ปวรตา เดล โซล (Puerta de sol) Puerta de sol) Puerta de sol) Puerta de sol) ลานรูปไขลานรูปไขลานรูปไขลานรูปไข           
ซ่ึงจุดศูนยกลางของเมือง เปนหลักกิโลเมตรที่ศูนย เชื่อกันวาหากตั้งจิต อธิษฐานในระหวางที่เหยียบบน     
จุดกลางเมืองนี้ จะสมปรารถนาในส่ิงที่หวังไวทุกประการ  

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
นําทานไปชมการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมสเปน ระบําฟลามิงโก สําหรับทานซ้ือทัวรเพ่ิม   

 

     เขาพัก  โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Confortel Suites Confortel Suites Confortel Suites Confortel Suites     หรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทาระดับ 4 ดาว    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
วนัวนัวนัวนัจนัทรจนัทรจนัทรจนัทรที่ ที่ ที่ ที่             22229999        มถินุายนมถินุายนมถินุายนมถินุายน    2558255825582558                                                        มาดรดิ มาดรดิ มาดรดิ มาดรดิ ––––    เเเเซโกเบีซโกเบีซโกเบีซโกเบีย ย ย ย ––––    มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง ““““เมืเมืเมืเมืองเซโกเบียองเซโกเบียองเซโกเบียองเซโกเบีย” (Segovia)” (Segovia)” (Segovia)” (Segovia) (ระยะทาง 96 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  
เปนเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย ในแควนคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบ
ระหวางแมน้ําเอเรสมา (Eresma) กับแมน้ํากลาโมเรส (Clamores) ณ เชิงเขากวาดารรามา โดยขณะที่อยู
ภายใตการปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร นําทานถายรูปกับ มหาวหิารแหงเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารแหงเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารแหงเมอืงเซโกเบยีมหาวหิารแหงเมอืงเซโกเบยี (Segovia 
Cathedral) และ สะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนัสะพานสงน้าํโรมนั ที่มีชื่อเสียง (Roman Aquaduct) ชมเขตเมืองเกาซ่ึงลอมรอบดวยกําแพง     
ที่สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 8 และไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษที่ 15  
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน เมน ูหมหูนัเมน ูหมหูนัเมน ูหมหูนัเมน ูหมหูนัสเปนสเปนสเปนสเปน  ณ ภัตตาคาร 
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นําทานเดินทางสู เอาทเล็ตมอลลขนาดใหญ ลาส โรซาส  วลิเลจเอาทเลต็ (ลาส โรซาส  วลิเลจเอาทเลต็ (ลาส โรซาส  วลิเลจเอาทเลต็ (ลาส โรซาส  วลิเลจเอาทเลต็ (Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet) 
(ระยะทาง 95 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) ซ่ึงมีรานคามากมายใหทานไดเลือกชมกวา 100 
รานคา เชน Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren, Samsonite ฯลฯ ซ่ึงทานสามารถสนุกสนานกับการ
จับจายสินคามากมายไมวาจะเปน เส้ือผาบุรุษ เส้ือผาสตรี อปุกรณกีฬา ของใชภายในบาน และอื่น ๆ อีกมาย
มายซ่ึงเปนแบรนดดัง ๆ มีชื่อเสียง อิสระใหทานไดช็อบปงตามอธัยาศัย 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 17 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  
 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
 

     เขาพัก โรงแรม Confortel SuitesConfortel SuitesConfortel SuitesConfortel Suites  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัวนัวนัวนัองัคารองัคารองัคารองัคารที่ ที่ ที่ ที่             30303030    มถินุายนมถินุายนมถินุายนมถินุายน    2558255825582558                                                        มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ โรงแรม 
10.00น.  เดินทางไปสนามบิน บาราคัส (Barajas) ประเทศสเปน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
    (ไมมีบรกิารอาหารกลางวนั)(ไมมีบรกิารอาหารกลางวนั)(ไมมีบรกิารอาหารกลางวนั)(ไมมีบรกิารอาหารกลางวนั)  เชิญทานรับบริการอาหารเคร่ืองดื่ม ประจําเที่ยวบินและพักผอนระหวางการ 

เดินทาง  
13.00 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG949 (ใชเวลาเดินทาง 12 ชม.) 
 

วนัวนัวนัวนัพธุพธุพธุพธุที่ ที่ ที่ ที่                             01010101    กรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคม    2558255825582558                                                                กรงุเทพกรงุเทพกรงุเทพกรงุเทพ    
 

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
อตัราคาบริการอตัราคาบริการอตัราคาบริการอตัราคาบริการ    
    

ผูใหญพักหองคูราคาทานละ (ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป)    93939393,,,,700700700700    บาทบาทบาทบาท    
พักหองเดี่ยวชําระเพ่ิมทานละ    14141414,,,,800800800800    บาทบาทบาทบาท    
ผูใหญเดินทางชั้นธุรกิจ ชําระเพ่ิมทานละ  80808080,,,,555500000000    บาทบาทบาทบาท    
    

    
รายการเลอืกซื้อเพิม่  รายการเลอืกซื้อเพิม่  รายการเลอืกซื้อเพิม่  รายการเลอืกซื้อเพิม่  ระบาํฟลามงิโกระบาํฟลามงิโกระบาํฟลามงิโกระบาํฟลามงิโกพรอมเครื่องดืม่ พรอมเครื่องดืม่ พรอมเครื่องดืม่ พรอมเครื่องดืม่ ****    (มาดริด)(มาดริด)(มาดริด)(มาดริด)        เพิม่เงนิทานละ  เพิม่เงนิทานละ  เพิม่เงนิทานละ  เพิม่เงนิทานละ                      2,500 2,500 2,500 2,500         บาท บาท บาท บาท     
    
    
    
    



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล roh.rsvn@thaiairways.com 
- 6 - 

 

อตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวม    

• ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มาดริด-กรุงเทพฯ (เดินทางหมูคณะไมลสะสม 50%) 

• ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ สเปน 

• คาระวางนํ้าหนักกระเปาเดินทางไมเกินทานละ  30  ก.ก.  

• คาธรรมเนียมและคาวีซาสเปน  

• ที่พักตามที่ระบุในรายการหองละ 2 ทาน 

• อาหารตามรายการระบุในรายการ 

• รถบริการรับ-สง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 

• คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

• มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวรจากบริษัทฯ อํานวยความสะดวกตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 

• คาทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศกทองถิ่น / พนักงานยกกระเปา 

• คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 กก. 

• นํ้าดื่มทานละ 1 ขวด ตอวัน    

• ประกันการเดินทางในวงเงิน  1,000,000  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)    

• ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
อตัรานี้ไมอตัรานี้ไมอตัรานี้ไมอตัรานี้ไมรวมรวมรวมรวม 

• คาขนกระเปาเดินทางที่มีนํ้าหนักเกินกวาสายการบินกําหนด 

• คาใชจายสวนตัว เชน คาซักรีด คาโทรศัพท/แฟกซ คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

• คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 

• คาทิปหัวหนาทัวรไทย  

• คาใชจายที่เกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, การประทวง, การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออก
นอกเมือง   

หมายเหตุ  การขอวีซาเขาประเทศสเปนผานศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสเปน  ใชเวลาดําเนินการประมาณ 4 สัปดาห และ
สําหรับบุคคลที่มีความจํานงในการสมัครย่ืนคํารองขอวีซาตองมาสมัครดวยตนเองเพ่ือใหขอมูลทําการสแกนลายน้ิวมือ และ
ถายภาพดิจิตอล  
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เงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิ    

• ชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที่นั่ง  

• กรุณาเตรียมเอกสารเพ่ือสมัครทําวีซาและย่ืนเอกสารทําวีซาภายในวนัที ่ภายในวนัที ่ภายในวนัที ่ภายในวนัที ่00001111    พฤษภาคพฤษภาคพฤษภาคพฤษภาคม 2558ม 2558ม 2558ม 2558 

• ชําระสวนที่เหลือภายในวันที ่29 พฤษภาคม 2558    
การชาํระเงนิการชาํระเงนิการชาํระเงนิการชาํระเงนิ    

• ชาํชาํชาํชาํระเปนเงนิสดระเปนเงนิสดระเปนเงนิสดระเปนเงนิสด          สํานกังานหลานหลวง  

• ชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติ 

• ชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขา บญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทย 
                                ชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอือ้งหลวงชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอือ้งหลวงชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอือ้งหลวงชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอือ้งหลวง        

                                                        เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่612612612612----2222----04559045590455904559----3333        
  กรุณาแจงใหเจาหนาที่ทราบ โดยสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุ ชื่อผูเดินทาง และเบอร 
        ติดตอกลับมาที่ โทรสาร 02-2887158 
หมายเหตุ  กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาแจงชื่อ-ที่อยูเปนภาษาอังกฤษลวงหนา  

การยกเลกิการยกเลกิการยกเลกิการยกเลกิ    

• การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 20,000 บาท 

• หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงใหบริษัท การบินไทย ทราบอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

• หากทานยกเลิกรายการทองเที่ยวกอนที่รายการจะส้ินสุดลง จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมวากรณีใดๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา กรณีที่มีผูเดินทางไมครบ 25 ทาน 

• บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม        
    

เอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีา    

 1.  หนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทาง มีอายุไมนอยกวา     6 เดือน กอนวันหมดอายุ  (นับจากวันที่จะเดินทางออกจากกลุมประเทศเชงเกน) 
และมีหนาวางที่ไมมตีราประทับอยางนอย 2 หนาขึ้นไป  สําสําสําสําเนา 1เนา 1เนา 1เนา 1    ชดุชดุชดุชดุ       พรอมหนังสือเดินทางเลมเกาดวย (ถามี)    

 2.  รูปถายรูปถายรูปถายรูปถายสีสสีีส ี ขนาด 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว เปนรูปถายไมเกิน 6 เดือน     จาํนวน 2 จาํนวน 2 จาํนวน 2 จาํนวน 2 รปูรปูรปูรปู 
หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมย้ิมเห็นฟน ไมสวมแวนดํา ไมคาดผม หรือ สวมหมวก  หามใชรูปที่ปร้ิน หรือ ถายเอง 

           3.  สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน หรือ สูตบิัตร สําหรับผูเดินทางอายุไมถึง 18 ป 

 4.  สําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบาน  ( หนาแรก และ หนาที่มีชื่อชื่อผูเดินทาง ) 

 5. สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่ (ถามี) พรอมฉบับแปลภาษาองักฤษ  

 6.  เอกสารทางการเอกสารทางการเอกสารทางการเอกสารทางการเงนิเงนิเงนิเงนิ    
6.1 6.1 6.1 6.1 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( อายุไมเกิน 1 เดือน ) พรอม สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 
6 เดือน หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีช่ือ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด      ( ปรับ
ยอด ณ ปจจุบัน ) ในกรณีที่เลมปจจุบันอายุไมถึง 6 เดือน ใหถายสําเนาเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย  ****บัญชี
กระแสรายวัน และ บัญชีเดินสะพัด ไมสามารถใชได****    



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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 7.  หนงัสืหนงัสืหนงัสืหนงัสือรบัรองการทํางานอรบัรองการทํางานอรบัรองการทํางานอรบัรองการทํางาน    ( มอีายุไมเกิน 1 เดือน )    
7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง หนังสือรับรองการทํางาน ระบุวันท่ีเร่ิมทํางาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ เทานั้น    
7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ หนังสือรับรองการทํางานจากตนสังกัด ระบุตําแหนงและเงินเดือน จากตนสังกัดเปน
ภาษาอังกฤษพรอมสําเนาบัตรขาราชการ 
7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง พรอมฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ 
7.4 กรณีประกอบอาชีพคาขายใหใชใบจดทะเบียนการคา พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 8.  หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษากษากษากษา    
นักเรียนตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

 9.  
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
   

กรณีเปนแมบาน สามารถใชการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทํางานของสามีพรอมแนบสําเนาทะเบียน
สมรส   
กรณีบิดาและมารดา ไมไดเดินทางไปกับบุตร แตออกคาใชจายให เอกสารใชดังตอไปนี้    
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองการทํางานตัวจริงของบิดา หรือ มารดา ภาษาอังกฤษ / 
หนังสือรับรองฐานะทางการเงินออกจากธนาคาร ระบุชื่อผูเดินทาง และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย 
ยอนหลัง 6 เดือน หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด ( 
ปรับยอด ณ ปจจุบัน ) 
กรณีญาติ หรือ ผูอื่นออกคาใชจายให 
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองการทํางานตัวจริงเปน ภาษาอังกฤษ  / หนังสือรับรอง
ฐานะทางการเงินออกจากธนาคาร ระบุชื่อผูเดินทาง และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด(ปรับยอด ณ ปจจุบัน )  
*** หนังสือรับรองคาใชจายระบุถึงความสัมพันธ*** สําคัญมากเพราะตองโยงถึงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายกับ
ผูเดินทางวาเปนอะไรกันจะเปนประโยชนตอตัวทานเองในการขอวีซา 
กรณีผูเดินทางเปนผูเยาวอายุต่ํากวา 18 ป ที่ทั้งบิดาและมารดา หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมไดเดินทางไปตางประเทศกับ
เด็กดวย บุคคลนั้นตองไปทําหนังสือยินยอม อนุญาตใหเด็กเดินทางไปตางประเทศได ณ ที่ทําการเขต หรือ อําเภอที่ทาน
พักอาศัยอยู พรอมแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
เอกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนเอกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนเอกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนเอกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืน    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ     

 1. ผูย่ืนคํารองขอวีซาที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจําเปนตองแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยัน
เพ่ิมเติม และเอกสารนั้นๆ จะตองมีอายุบังคับใชไมตํากวา 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดทายของกําหนดการเดินทาง  

  1.1. ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

  1.2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู หรือ วีซาประเภทบุคคลอยูชั่วคราว พรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  1.3. วีซาอนุญาตใหเดินทางเขา – ออกภายในประเทศไทย พรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  1.4. บัตรประจําตัวคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักรไทยพรอมสําเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ไดรับแลว)  

 2. ผูย่ืนคํารองขอวีซาที่เปนผูเยาว อายุต่ํากวา 18 ป จําเปนตองย่ืนเอกสารเหลานี้ ประกอบ สําหรับผูเยาว (เด็กที่มีอายุไม
ถึง 18 ป) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  

  2.1. ใบสูติบัตรพรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  2.2. หนังสือแสดงความยินยอมจากผูเปนบิดามารดาทั้งสองฝาย ออกโดย สํานักงานเขต / สํานักทะเบียนประจําอําเภอ 
ซ่ึงตนมีภูมิลําเนา 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ด** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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 3. สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบไุวขางตนนี้ไดตามแตกรณี 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีที่มีจํานวนผูรวมเดินทางนอยกวา
ตามกําหนด (ผูใหญ 20 ทาน)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย อันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน เหตุการณประทวงหยุดงาน เหตุจลาจล อบุัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทั้งนี้จะ
รักษาผลประโยชนของทานไวใหมากที่สุด  
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประทวง และอื่นๆ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง  
4. เนื่องจากการนําเที่ยวนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายใหแกตัวแทนในตางประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงิน กรณีที่
ทานปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการที่ทางทัวรจัดไวให ไมวาจะเปนคาโรงแรมและรานอาหาร 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 
และสภาวะทางการเมือง โดยถอืผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจาย กรณีที่ทานถูกปฏิเสธวีซา หรือถูกปฏิเสธการเขาออกประเทศอันเนื่องจาก
การกระทําผิดกฎหมาย หรือเอกสารไมถูกตอง   
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูรวมเดินทางที่กําลังตั้งครรภ อันเนื่องจากความปลอดภัยของตัวทาน   
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เด็กทารกที่อายุต่ํากวา 2 ขวบ เพราะอาจสงเสียงรบกวนผูรวมเดินทางทานอื่นๆ  
9. ทานที่ตองใชรถเข็นในการทองเที่ยวเดินทาง (โปรดแจงเจาหนาที่กอนเดินทาง) 
10. กรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพ่ือยกเวนการทําวีซานั้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ  ออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้น  
11. อัตราคาบริการทัวรอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน 
12. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใชเพ่ือการโฆษณาเทานั้น   
    


