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รหัสโปรแกรม : 15205 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง 

ประเทศฮอ่งกง                                              (-/-/-) 

15.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
17.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบาร์

เซโลนา ประเทศสเปน - เมอืงบารเ์ซโลนา - ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - สวนสาธารณะซวิทาเดลลา - 

สนามฟุตบอลคมัป์ นู - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - คาซ่า บตัโล ่- คาซ่า มลิลา่ - โบสตป์ระจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - 

ถนนลา ลารมับลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปัน้กาลเิลโอ - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั   (-/-/-)      

00.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX321  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

น าทา่นผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงหลักของแควน้กาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทัง้ในดา้น

ขนาดและประชากรของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมนัมากอ่น เคยถกูยดึครองโดยชาตติา่งๆหลายครัง้ รวมทัง้ประเทศฝร่ังเศสเมือ่

ปี ค.ศ. 1640 เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่รื่นเรงิสนุกสนาน มี

สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีส่ าคัญมากมาย เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่22 และเมือ่ปี ค.ศ. 1888 เคยเป็นที่จัด

งานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจากอฐิสีแดง มีความ

ละเอยีดสวยงามและวจิติรกวา่ประตชูยัใดในทวปียโุรป ดว้ยดไีซนแ์บบ Neo-Mudejar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World 

Fair ในปี ค.ศ. 1888 บรเิวณเดยีว ผา่นชม สวนสาธารณะซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะของชาวเมอืง

ทีส่วยงามรม่รืน่ มอีนุสาวรยีน์ ้าพขุนาดใหญ่ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูภ่ายใน  

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอลคมัป์ นู (Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลบารเ์ซโล

นา ยอดทมีแหง่ศกึ ลา ลกีา้ ที่มีแฟนบอลอยู่ท่ัวทุกมุมโลก เริม่ก่อสรา้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็น

ทางการเมือ่วันที ่24 กันยายน ค.ศ. 1957 มคีวามจทัุง้สิน้ 98,772 คน สนามแหง่น้ี เคยรองรับแฟนบอลในระหว่างเกมสฟ์ุตบอล

โลกถงึ 115,000 คน ซึง่ทีน่ั่งชัน้สดุทา้ยมคีวามสงูถงึ 157 ฟตุ ปี 1994 สนามฟตุบอลคัมป์ นู กลายเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในทวปียโุรป อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี (La Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมืองบาร์

เซโลนาในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดย อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) สถาปนกิชาวกาตาลา เป็นผลงานทีเ่รยีกวา่ โมเดริน์นสิโม 

เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่ลักษณะอารต์นูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานชิน้น้ีเริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 มีก าหนดก่อสรา้ง

หอคอยทัง้หมด 18 หอคอย นับตัง้แตปี่เริม่สรา้งจนถงึปัจจบุันสรา้งเสร็จไปแลว้เพยีงแค ่8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 

50 เกาด ีสถาปนกิผูอ้อกแบบถกูรถรางทับเสยีชวีติเมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยศพของเขาไดถ้กูฝังไวใ้ตม้หาวหิารซากราดาฟามีเลีย

แหง่น้ีดว้ย แมเ้กาด ีจะเสยีชวีติไปแลว้ แตผู่ร้ว่มงานของเขายังคงสานตอ่โครงการโดยอาศัยรปูถา่ย ภาพรา่ง และแบบจ าลองทีเ่กา

ด ีไดท้ าไว ้แตแ่ลว้ในปี ค.ศ. 1936 โครงการก็ตอ้งหยดุชะงักเพราะสงครามกลางเมอืง หอ้งใตด้นิและแบบจ าลองอยา่งละเอียดก็

ถกูเผาท าลาย แตเ่มือ่สิน้สดุสงครามทมีงานก็กลับมาท างานกันต่อ โดยอาศัยภาพร่าง ภาพถ่ายและแบบจ าลองอา้งองิจากส่วน

อืน่ๆ ทีร่อดพน้จากการถกูท าลาย ภายหลังไดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แตถ่งึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กวา่โครงการน้ี

จะเสร็จก็อกียาวไกลถงึปี ค.ศ. 2026 ในอนาคต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ คาซา่ บตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1877 จากนัน้เจา้ของบา้นจงึไดใ้ห ้อันตอนี 

เกาด ี(Antoni Gaudi) เขา้มาปรับปรงุและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม ่จนกลายเป็นบา้นรปูรา่งดังทีเ่ห็นในปัจจุบันน่ี ซ ึง่หากมองจาก

ภายนอกของตัวบา้น สิง่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือส่วนของหลังคาบา้น ที่ออกแบบใหดู้คลา้ยกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งส ีเหมอืนเกล็ดของมังกรจรงิๆ มรีปูทรงแหลมอยูข่า้งหลังของมังกร เชือ่กันวา่น่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบญุผูพ้ทัิกษ์

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ทัง้การวาดลวดลายและรปูแบบของระเบยีงมลัีกษณะเป็นกระดกูเรยีงตอ่กันคลา้ยกับปราสาทในเทพนยิาย 
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 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ คาซ่า มลิลา่ (Casa Mila) เป็นหนึ่งในผลงานศลิปะดว้ยเอกลักษณ์ที่เด่นสะดุดตาของตัว

อาคารทีถ่กูสรา้งในสไตลอ์ารต์นูโว ทีด่คูลา้ยคลืน่ในทะเลและภเูขา มรีะเบยีงรปูรา่งแปลกตาคลา้ยรังนก จะเป็นผลงานของใครไป

ไมไ่ดเ้ลย นอกจาก อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) ภายในอาคารมทัีง้หมด 9 ชัน้ โดยแบง่เป็น ชัน้ใตด้นิทีเ่ป็นโรงจอดรถแหง่แรก

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ชัน้ลา่งไวส้ าหรับท าการคา้ จากนัน้ก็เป็นสว่นออฟฟิศในชัน้ลอย ทีพ่ักของเจา้ของตกึอยูท่ีช่ัน้หนึง่ สว่นชัน้ที่ 

2-5 เจา้ของตกึไดท้ าเป็นหอ้งเชา่ ชัน้ถัดไปเป็นหอ้งใตห้ลังคาจัดนทิรรศการแสดงประวัต ิผลงานและแรงบันดาลใจของเกาดี ชัน้

ดาดฟ้าเต็มไปดว้ยประตมิากรรมหนิทรายแกะสลักเป็นรปูทรงประหลาดมากมาย 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสตป์ระจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Cathedral of Barcelona) โบสถส์ไตลก์อธิค ที่มียอดสูง

แหลมเดน่ชีข้ ึน้ฟ้า ทีด่า้นหนา้โบสถนั์น้คอืพลาซา่ทีเ่ป็นทีตั่ง้ของตลาดในชว่งเทศกาล และเป็นทีน่ั่งพักของผูค้นทีสั่ญจรไปมา  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนลา ลารมับลาส (La Rambls) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลนา ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ ทีน่อกจาก

จะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความรม่รืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแหง่น้ีมคีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร มสีสัีนเสน่ห์

ทีน่่าประทับใจ ทัง้ยังมรีา้นรวงรองรับส าหรับผูม้าเยอืน ทัง้เวลากลางวันและกลางคนื ท าใหม้ผีูค้นสัญจรไปมา ราวกับวา่น่ีเป็นถนน

ที่ไม่เคยหลับใหล อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้และเสื้อผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, Zara, 

Beneton, Topshop นอกเหนือจากน้ียังมสีิง่ปลกูสรา้งชิน้ส าคัญทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสถาปัตยกรรมอันสวยงามล ้าค่าของถนนสายน้ี 

คอื น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา (Palau de La Musica Catalana) ผลงานจาก

สถาปนกิสมัยใหม ่Lluis Domenech i Montaner เป็นหนึง่ในคอนเสริต์ฮอลลช์ัน้น าของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1997 ส าหรับคณุค่าดา้นความสวยงามและสถาปัตยกรรมรวมถงึ

สถานะของสถานทีน้ี่เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ความพศิวงทางศลิปะน้ีอุทศิใหก้ับวงการดนตรี ปัจจุบันเกี่ยวขอ้งกับ

วัฒนธรรมกจิกรรมทางสังคม ธุรกจิและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลย คอื รปูปั้นคนดัง (Human Statues) มากมายทีตั่ง้อยูบ่นถนนเสน้น้ี เช่น 

นักดาราศาสตรช์ือ่ดังอยา่ง รูปปัน้กาลเิลโอ (Galileo Statues) บรเิวณปลายของถนนยังเป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์

โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรยีบ์นเสาสงู 60 เมตร สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่การเดนิทาง

ครัง้แรกของ ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ครัง้ที่เดนิทางไปพบประเทศสหรัฐอเมรกิา ท าหนา้ที่เป็นสิง่เตือนว่าครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส

รายงานตอ่สมเด็จพระราชนีิ Isabella I และ King Ferdinand V ทีเ่มอืงบารเ์ซโลน่าหลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงบารเ์ซโลนา - หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั - ข ึน้สูย่อดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า - มหาวหิารซานตามาเรยี 

เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั - พระแมม่ารยีอ์งคส์ดี าแหง่มอนตเ์ซอรร์ตั - เมอืงซาราโกซา - จตุัรสัเดอรฟิ์วลาร ์- มหาวหิารแม่

พระแหง่เสาศกัดิส์ทิธิ ์- พระราชวงัอลัจาฟีเลยี                 (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิท์ี่

อยูไ่มไ่กลจากเมอืงบารเ์ซโลนา เป็นเมอืงหลวงของแควน้คาตาโลเนีย ของประเทศสเปน มีความพเิศษคือลักษณะของภูเขาที่มี

รปูรา่งหยักและสงูใหญ่ ค าวา่ “มอนตเ์ซอรรั์ต” หรอืภเูขาทีม่คีวามหมายวา่ “ฟันปลา” ในภาษาสเปน ความสวยงามแปลกตาน้ีคง

เป็นจดุหนึง่ทีท่ าใหผู้ค้นหล่ังไหลกันมาทอ่งเทีย่วทีน่ี่  

น าทา่นเดนิทาง ข ึน้สูย่อดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า (Up Montserrat Mountain by Cable Car) เป็นที่ตัง้

ของ และ เพือ่ เขา้ชม มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวหิาร

ศักดิส์ทิธิท์ีตั่ง้อยูบ่นระดับความสงู 1,236 เมตร ภายในมหาวหิารยังเป็นที่ประดษิฐานของ พระแม่มารยีอ์งคส์ดี าแห่งมอนต์

เซอรร์ตั (Black Madonna หรอื Black Virgin) นักบญุอปุถัมภข์องแควน้คาตาโลเนีย และยังมีความเชื่อวา่ ในบรเิวณมหา

วหิารหรอืในหบุเขาแหง่น้ี อาจเป็นทีซ่อ่นของจอกศักดิส์ทิธิต์ามต านานความเชือ่ในศาสนาครสิตอ์กีดว้ย ภายในมหาวหิารตกแต่ง

ประดับประดาดว้ยศลิปะแบบวจิติรสวยงามอลังการ ในอดีตชาวโรมันโบราณนิยมเดนิทางขึน้ภูเขามอนตเ์ซอรรั์ตแห่งน้ีเพื่อไป

นมัสการเทพวนัีส กอ่นศาสนาครสิตจ์ะเขา้มาในชว่งศตวรรษที ่9 น ามาซึง่การสรา้งโบสถซ์านตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอรรั์ต ในปี 

ค.ศ. 1025 และสรา้งรปูปั้นพระแมม่ารอีงคส์ดี า สาเหตทุีพ่ระแมม่ารมีรีปูพรรณเป็นสดี าเขม้น้ียังไมเ่ป็นทีย่นืยันแน่ชัด บา้งก็วา่เป็น

เพราะการเลอืกใชช้นดิของไมใ้นการแกะสลักทีเ่มือ่กาลเวลาผา่นไปจงึเกดิสทีีเ่ขม้ด า หรอืเป็นเพราะคอนเซปตข์องชา่งยคุนัน้ทีจ่ง

ใจเลือกสีของธรณีอันอุดมสมบูรณ์ ** การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขา อาจเปล ีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบั

สถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน ือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่อีายกุอ่นครสิตกาล 

โดยแตเ่ดมินัน้บรเิวณทีตั่ง้ของเมอืงแหง่น้ีเป็นเพยีงหมูบ่า้นของชาวเคลตเิบเรยีน กอ่นทีก่องทัพคารเ์ทจ จะเขา้มาตัง้เป็นหมู่บา้น

ใหมบ่นบรเิวณเดมิทีม่ชีือ่วา่ซลัดเูบา และอยูย่าวนานมาจนถงึในชว่งปลาย ของครสิตศ์ตวรรษ 1 ซึง่ตรงกับยคุของ จักรพรรดอิอกสุ

ตสุ พระองคไ์ดส้ง่กองทัพโรมันเขา้มาแผอ่ทิธพิลยังดนิแดนคาบสมุทรไอบีเรีย รวมทัง้ที่หมู่บา้นแห่งน้ีก็ถูกกองทัพโรมันเขา้ยดึ

ครอง และกลายมาเป็นทีตั่ง้ของกองทหารโรมนัทีรั่กษาดา่น กอ่นทีจ่ะมกีารพัฒนาขึน้มาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่ ไกซาเรากสุตา โดยในยคุ

นัน้เมอืงแหง่น้ีมฐีานะเป็นถงึเมอืงหลวงของจังหวัดฮสิปาเนียซเีตรอีอร ์ในการปกครองของอาณาจักรโรมัน และอยู่ยืนนานมาจน

เขา้สู ่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ชาวอาหรับทีเ่ขา้รกุรานและสามารถครอบครองเมอืงแหง่น้ีไดส้ าเร็จ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นชือ่เมอืงมาเป็น 

ซารากสุตา และภายหลังก็ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึง่ของ อาณาจักรกาหลบิแหง่กอรโ์ดบาของราชวงศอ์ุไมยัด โดยตัวเมืองนั้นไดม้ีการ

พัฒนาและผสมผสานงานทางดา้นสถาปัตยกรรมจนโดดเด่นและมีความทันสมัยมากที่สุดในภาคเหนือของคาบสมุทรไอบีเรีย 

กอ่นที ่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 เมอืงแหง่น้ีจะเผชญิกับความวุน่วายของการแยง่อ านาจกันเองในหมูอ่าณาจักรชาวมสุลมิทีแ่ตกตัว

ออกมาจากการลม่สลายของอาณาจักรกอรโ์ดบา จนในทีส่ดุแลว้ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ชาวอารากอน ที่เป็นกลุ่มคนที่นับถือครสิต์

ศาสนาไดเ้ขา้มายดึครองเมอืงแหง่น้ีไดส้ าเร็จจากพวกอลัโมราวดิ กอ่นทีจ่ะตัง้ใหเ้มอืงแหง่น้ีเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอารา

กอน กอ่นทีอ่าณาจักรแหง่น้ีจะมสีว่นในการรวบรวมแผน่ดนิในคาบสมทุรไอบเีรยีจนกลายมาเป็นประเทศสเปนในเวลาตอ่มา ท าให ้

เมอืงซาราโกซา มคีวามส าคัญในเชงิจติวญิญาณของการเป็นสเปนอยา่งแทจ้รงิ แมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นเมอืงหลวงของประเทศสเปนในยคุ

หลังทีร่วบรวมเป็นบกึแผน่แลว้ แตเ่มอืงแหง่น้ีก็ยังคงความส าคัญมาจนถงึทกุวันน้ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตุัรสัเดอรฟิ์วลาร ์(Plaza del Pilar) สถานทีส่ าหรับการเดนิเทา้ชมเมือง เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีความ

เกา่แกม่าตัง้แตส่รา้งเมอืง เป็นศนูยก์ลางของเมอืงซาราโกซา อกีทัง้จัตรัุสแหง่น้ียังเป็นหนึง่ในจัตรัุสทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป เป็น

ทีตั่ง้ของโบสถ ์วหิาร และอาคารส าคัญเกา่แก ่แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ สวยงามและโดดเดน่ไมแ่พก้ัน โดยมี

อนุสาวรยีท์ีส่ าคัญๆ ตัง้อยูห่ลายจดุดว้ยกัน ซึง่สว่นใหญแ่ลว้จะเป็นผูท้ีส่รา้งความเจรญิใหก้ับเมอืงแหง่น้ี 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแมพ่ระแหง่เสาศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of our Lady of the Pillar) หรือที่รูจั้กใน

นาม ซานตามาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์สถานทีท่ีนั่บวา่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันล ้าคา่ของประเทศสเปน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 

ของโลก สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1681-1872 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 191 ปี มเีรือ่งราวจากสมัยอดีตกาลตามต านานสมัยแรกเริม่

ของครสิตศ์าสนากลา่วไวว้า่ นักบญุยาค็อบอคัรสาวกไดม้าเผยแพรธ่รรมทีเ่มอืงซาราโกซา ทา่นก าลังทอ้แทม้ากเพราะมคีนกลับใจ

นอ้ยมาก งานเผยแพรธ่รรมของทา่นไมไ่ดเ้กดิผลมากมายนัก วันหนึง่ทา่นเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังเมือง
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เยรซูาเล็ม ในนมิตินัน้พระนางปรากฎอยูบ่นเสาทีถ่กูแบกมาโดยหมู่เทพนกิร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิส์ทิธิ์ตน้เดียวกับที่เป็นที่

เคารพนับถอืกันในเมอืงซาราโกซาในปัจจบุัน 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัอลัจาฟีเลยี (Palacio de la Aljaferia) พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่

11 เป็นพระราชวังฤดรูอ้นส าหรับผูป้กครองมสุลมิในสมัยอดตี ทียั่งคงความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานกันอย่างลงตัว 

ซึง่สว่นทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของพระราชวังแหง่น้ีก็คอืในส่วนของทาวเวอร ์(Troubadour) หรือหอคอยซึง่จะมีลักษณะเป็นฐาน

สีเ่หลีย่มมกีารประดับประดาดว้ยโมเสกไดอ้ยา่งงดงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Goya, Zaragoza หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาราโกซา - เมอืงเซโกเวยี - สะพานสง่น า้โรมนัโบราณแหง่เมอืงเซโกเวยี - มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี - เมอืง

มาดรดิ - สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว - ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ - น า้พุเทพแีหง่ชยัชนะ - ท ีท่ าการ

ไปรษณีย ์- พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้-  วหิารหลวงประจ า

เมอืงมาดรดิ                              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเซโกเวยี (Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที) แควน้คาสตีล และเลออน ของ

ประเทศสเปน เป็นอกีเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งใหค้วามสนใจไมแ่พเ้มืองอื่นๆ โดยเมืองเซโกเวยี นั้นเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญ

มากมาย ไดแ้ก ่มหาวหิาร สะพานสง่น ้าโรมันโบราณ ปราสาท และโบสถห์ลายแหง่ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เช่น ซาน

เอสเตบัน ซานมารต์นิ และซานมยีาน รวมไปถงึเขตเมอืงเกา่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่8 (บนฐานทีม่ั่น

ของโรมัน) และไดรั้บการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985  

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สะพานสง่น า้โรมนัโบราณแห่งเมอืงเซโกเวยี (Roman Aqueduct of Segovia) เป็น

สัญลักษณท์ีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงน้ีมากทีส่ดุ โดยสะพานสง่น ้าแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 

โดยชาวโรมันขณะทีก่ าลังขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อน าน ้าจาก แม่น ้าฟรีโอ (Rio Frio) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 

กโิลเมตรเขา้สูตั่วเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดับตัวสะพานขึน้ในชว่ง 1 กโิลเมตรสดุทา้ยจากภเูขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมืองเก่า ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985  

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี (Catedral de Segovia) มหาวหิารศักดิส์ทิธิ์อันวจิติรงดงาม

แห่งประเทศสเปน เป็นโบสถน์ิกายโรมันคาทอลกิสไตลโ์กธิคที่ตัง้อยู่ในจัตุรัสกลางเมือง (Plaza Mayor) ของเมืองเซโกเวีย 

(Segovia) โบสถแ์หง่น้ีสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับพระแมม่ารยี ์ถกูสรา้งขึน้ในระหวา่งปี ค.ศ. 1525-1577 ในสไตลโ์กธิคตอนปลาย 
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ซึง่ลา้สมัยจากทีอ่ืน่ๆในทวปียโุรป วหิารหลังเกา่ตัง้อยูใ่กลก้บั ปราสาทอัลคาซา่ (Alcazar Castel of Segovia) ทีเ่คยถกูกองก าลัง

ใชใ้นการป้องกนัการลอ้มโจมต ีฝ่ายกบฏมเีจตนาจะใหโ้บสถใ์นการปกป้องพระธาตอุันศักดิส์ทิธิข์องพวกเขาและใชเ้ป็นก าแพงตอ่

กองทัพในปราสาทอัลคาซา่ (Alcazar Castel of Segovia) ทา่มกลางสงคราม ไดม้ีการเจรจาแลกเปลี่ยนเพื่อหาขอ้ยุต ิแต่ก็ไม่

เป็นผล ท าใหโ้บสถตั์ง้อยูท่า่มกลางซากปรักหักพังจากสงคราม เน่ืองจากมคีวามกลัววา่โบสถจ์ะถกูการโจมตอีกีครัง้ จงึไดท้ าการ

ยา้ยโบสถแ์หง่น้ีไปยังที่ตัง้ในปัจจุบัน โดยไดรั้บการออกแบบจาก Juan Gil de Hontano และดูแลงานสานต่อดว้ยลูกของเขา 

Rodrigo Gil de Hontanon โครงสรา้งของอาคาร มหีอ้งสงูสามชัน้และทางเดนิ มหีนา้ต่างลวดลายและหนา้ต่างกระจกสีจ านวน

มาก ภายในเป็นลักษณะสไตลท์ีม่คีวามเป็นเอกลักษณข์องสไตลโ์กธคิตอนปลาย ยกเวน้โดมสรา้งขึน้เมือ่ราวๆปี ค.ศ. 1630 โดย 

Pedro de Brizuela มหีอระฆังทีส่งูถงึเกอืบ 90 เมตร เดมิสรา้งจากไมม้ะฮอกกานีอเมรกิัน มีโครงสรา้งเป็นหลี่ยมมียอดแหลม

ปลายคลา้ยพรีะมดิ และเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศสเปน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงอันทันสมัย ไดช้ือ่วา่เป็นเมืองหลวงที่สวย 

และอยูใ่นท าเลทีตั่ง้ทีส่งูทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เป็นเมอืงทีค่รัง้หนึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับ จากเมืองโทเลโดมา

ประทับทีน่ี่ และประกาศใหเ้มอืงมาดรดิ เป็นเมอืงหลวงใหมจ่นถงึปัจจบุัน 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว (Estadio Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟุตบอล

ทีม่ชีือ่เสยีงในเมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดรดิ เริม่เปิดใชส้นามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 

ค.ศ. 1944 เดมิมีชื่อว่า สนามกีฬาชามารต์นิ (Estadio Chamartin) ตามชื่อของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอย่างเป็น

ทางการในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 1947 เรอัลมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมือ่วันที่ 

4 มกราคม  ค.ศ. 1955 เพือ่เป็นเกยีรตแิกป่ระธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabeu Yeste) 

สนามแหง่น้ีสามารถจผุูช้มไดม้ากทีส่ดุถงึ 120,000 คนหลังจากที่มีการต่อขยายในปี ค.ศ. 1953 หลังจากนั้นก็มีการลดจ านวน

ความจลุงเน่ืองจากตอ้งการเปลีย่นแปลงสนามใหม้คีวามทันสมัยมากขึน้ โดยบรเิวณต๋ัวยืนนั้นไดย้กเลกิไปในฤดูกาล 1998/99 

ตามกฎของยฟู่าทีไ่มใ่หม้กีารยนืชมเกมในขณะที่มีการแข่งขันในรายการของยูฟ่า การเปลี่ยนแปลงสนามครัง้ล่าสุดคือการเพิม่

ความจอุกี 5,000 ทีน่ั่งรวมเป็น 80,400 ทีน่ั่งในปี ค.ศ. 2003 และก าลังมแีผนทีจ่ะเพิม่เตมิหลังคาลงไปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์ 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ (Puerta de Alcala of Madrid) ตัง้อยูใ่จกลางเมือง

มาดรดิ เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองมาดรดิที่เป็นที่รูจั้กกันดีที่สุด โดยกษัตริยค์าร์ลอสที่ 3 ทรงมีด ารัสใหส้รา้งประตูน้ีในตน้
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ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตเูดมิทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึน้กวา่ของเดมิ โดยสถาปนกิผูโ้ด่งดัง 

Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตน้ีู และมกีารตกแตง่ดว้ยรปูสลัก ศลิปะนูนสงู และรปูปั้น  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทพแีห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็น

สถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ กันคอื ทีท่ าการไปรษณีย ์(Post Office) ทียั่งคงเปิดท าการ

อยู ่

น าทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แมน่ ้าแมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หนิออ่นทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลียน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวังเป็น

อทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ผา่นชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวีเอกชาวสเปน 

ทีตั่ง้อยูเ่หนือ อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแหง่น้ี 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารหลวงประจ าเมอืงมาดรดิ (Almudena Cathedral) จะเป็นโบสถส์ าคัญของเมือง

มาดรดิ ถอืเป็นโบสถห์ลวงของราชวงศ ์มกฎุราชกมุารก็ใชป้ระกอบพธิีบรมราชาภเิษกทีน่ี่ ตัง้อยูต่รงขา้มกับพระราชวังหลวง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมาดรดิ - เมอืงโทเลโด - มหาวหิารแห่งเมอืงโทเลโด - ปราสาทแห่งเมอืงโทเลโด - เมอืงมาดรดิ - ย่านพลาซ่า 

เดอ เอสปานา่ - ยา่นพลาซา่ มารย์อร ์- ยา่นปูเอตา้เดลซอล - อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่- ถนนกรานด ์เวยี 

                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ซ ึง่มีความหมายว่า เมืองป้อมนอ้ย 

เมอืงแหง่น้ีตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน มทัีศนียภาพทีส่วยงาม มแีมน่ ้าเทกัส (Tagus River) ไหลผา่นเมอืง มมีรดกทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงเกา่ของประเทศสเปน บคุคลและศลิปินที่มีชื่อเสียงหลายคน

ตา่งเกดิและเคยพ านักอยูใ่นเมอืงน้ี เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัลฟอนโซที ่10 และเอลเกรโก เมอืงโบราณแหง่น้ีเคย

ถกูชาวโรมันเขา้ยดึครองเมอืง 2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาตอ่มาไดถ้กูเปลีย่นมอืเขา้ปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ 

อาท ิชน ชาตมิัวร ์จนถงึปี ค.ศ. 1085 จงึไดต้กมาอยูภ่ายใตค้วามครอบครองของกษัตรยิอ์ัลฟองโซที ่6 ซึง่ไดท้รงสถาปนาใหเ้ป็น

นครหลวงแหง่จักรวรรดขิองพระองคต์ลอดมา จนกระท่ังกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ทรงยา้ยราชส านักไปประทับอยูใ่นเมอืงมาดรดิ ปัจจบุัน

อารยธรรมของชนตา่งชาตคิรัง้กอ่นยังฝังแน่นคละกันอยูใ่นชวีติประจ าวันของชาวเมอืง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 



- 10 - 

  
 
 
 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโทเลโด (Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo) เป็นวหิาร

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแหง่เมอืงเซบญี่า สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 และ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ กับ ปราสาทแหง่เมอืงโทเลโด (Alcazar Castle de Toledo) หรอื ปราสาทอัลคาซารแ์หง่เมอืงโทเลโด ซึง่เป็นอาคาร

ทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดทีม่มุทัง้ 4 มมุ ปราสาทแหง่น้ีกอ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทับของ

จักรพรรดกิารโ์ลสที่ 1 (Carlos I) หรือชารล์สท์ี่ 5 (Charles) สถานที่แห่งน้ีในปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์างการทหารและเป็น

หอ้งสมดุของแควน้กัสตยีาลามันชา ทีบ่รเิวณจดุชมววิของเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza De Espana) เป็นจัตรัุสทีส่ าคัญของเมอืง มลัีกษณะเป็นกลุม่อาคารครึง่

วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ่ มนี ้าพตัุง้อยูต่รงกลาง มตีราประจ าจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอักษร เป็นที่ที่เอาไว ้

พบปะ ท ากจิกรรม น่ังพักผอ่น จัดแสดงงานกลางแจง้ตา่งๆทีส่ าคัญของชาวเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขต ย่านปูเอตา้เดลซอล (Puerta Del Sol) หรือ ประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของประเทศสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใต ้

ดนิและรถเมลท์กุสาย นอกจากน้ียังเป็นจดุตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย 

บรเิวณเดยีวกันเป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สัญลักษณ์

ส าคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชื่อน้ีเป็นภาษาสเปนหากแปลตรงตัวจะแปลไดว้่า “ทางที่ยอดเยี่ยม” 

หรอืจะแปลไดอ้กีความหมายหนึง่วา่ “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้น้ีเป็นแหลง่ชมุนุมของรา้นคา้ในเวลากลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอยา่ง

หนาแน่นของบารใ์นยามค า่คนื มกีารใหฉ้ายาวา่ “ถนนทีไ่มเ่คยหลับใหล” เพราะบารค์ลับต่างๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถงึหกหรือ

เจ็ดโมงเชา้เลยทเีดยีว ส าหรับทา่นทีไ่มน่ยิมการชอ้ปป้ิงหรอืบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเลน่ไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่าง

งดงามอลังการ ซึง่ดูจะขัดแยง้ในความตัง้ใจแต่เดมิในการออกแบบวางผังถนนเสน้น้ีใหเ้ป็นไปแบบเรียบง่าย แต่กลับออกมา

ยิง่ใหญ่และสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงมาดรดิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                                (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX320 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮ่องกง - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-)  

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

09.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่

CX619 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

06FEB CX708 BKK-HKG 17.40-21.25 

07FEB CX321 HKG-BCN 00.15-06.55 

11FEB CX320 MAD-HKG 11.30-07.05+1 

12FEB CX619 HKG-BKK 09.10-11.15 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

07 - 13 มนีาคม 2563 

07MAR CX708 BKK-HKG 17.40-21.25 

08MAR CX321 HKG-BCN 00.15-06.55 

12MAR CX320 MAD-HKG 11.30-07.05+1 

13MAR CX619 HKG-BKK 09.10-11.15 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 
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** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดม ือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เน ือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณที ี่

ทา่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปล ีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปล ีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เน ือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเท ีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ท ีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

. 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล ีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 

ช ัว่โมง หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีท ีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีท ีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
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5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรอื ศูนยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอื และถา่ยรูปทุกทา่น ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวน

มาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการใหด้ีที่สุดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เน่ืองจากทา่นด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที่ท่านตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ 

อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

6. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไมห่มดอาย ุไมช่ ารดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับ

คณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มา

กอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความ

เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
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7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นั้น โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซา่ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหนา้วีซา่และหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  

9. ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิห ้

เดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นน้ีเพือ่ใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นวันเดนิทางเพยีงไมก่ีวั่น รวมไปถงึออกให ้ณ วันเดนิทาง เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้ง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ท ีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี ้จ าเป็นทีส่ดุ ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื หลังจากคณะ ประกันการเดนิทาง ใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวีซา่ใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใ่ชก่ารนัด

หมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิ

จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่า่นมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงคข์อวีซา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตขั่น้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ทา่นอกีครัง้ กอ่นตัง้แตขั่น้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถ้กูตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไข

การยกเลกิทัง้หมด  

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื่อนไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง เลขที่วีซา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรือ ค ้าประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมือง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีตั่ง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภท์ี่แน่นอน กับ วันที่เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ี่ชัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หาก

อายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตัง้ครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ า้กับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่ง้น้ี อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 

 

 

 

 

 



- 22 - 

  
 
 
 

 

 


