
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รหัสโปรแกรม : 16890 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

  
ก ำหนดกำรเดินทำงก ำหนดกำรเดินทำง                                

วนัวนัแรกของกำรเดินทำงแรกของกำรเดินทำง  สนำมบนิสุวรรสนำมบนิสุวรรณณภมูิภมูิ    

23.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่แถว 9 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัวนัที่สองที่สองของของกำรเดินทำงกำรเดินทำง        สนำมบนิสุวรรสนำมบนิสุวรรณณภมูิภมูิ  --  ดูไบดูไบ  --  ปอรโ์ตปอรโ์ต  

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงปอรโ์ต (PORTO) ประเทศโปรตเุกส โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK377/EK197    

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0715-0920 น.*.*.*. 

13.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงปอรโ์ต (PORTO) ประเทศโปรตเุกส เป็น

อกีหน่ึงเมอืงที่สวยและคุม้ค่าแก่การมาเมอืงท่าโปรตเุกสที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และเก่าแก่ต ัง้แต่โรมนั เมอืงปอรโ์ต ้

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ.

1996 กลายเป็นอีกหน่ึงเมอืงที่มพีื้นที่ริมน า้อนัมเีสน่ห์...หลงัผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ….. 

น าท่าน ชมย่านเขตท่าเรอืเก่าทีค่ร ัง้หน่ึงเคยรุ่งเรอืงมากในอดีต ปจัจุบนั ไดร้บัขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ชมย่าน

จตัรุสัใจกลางเมอืง และทีว่่าการเมอืงโบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมอืง ปราสาท และอาคารบา้นเรอืน  

น าท่าน ชมมหาวหิารแห่งเมอืงพอรโ์ต (PORTO CATHEDRAL) สรา้งในศตวรรษที ่12 ซึง่ลอ้มรอบดว้ยชมุชนที่

เก่าแก่รมิฝัง่แมน่ า้ น าท่าน สมัผสับรรยากาศการเดนิชมววิทวิทศันบ์รเิวณแมน่ า้ดูโร่ (DOURO) 

ผ่านชมสะพานขา้มแม่น า้ PONTE DE D.LUIS I สะพาน

เหลก็ 2 ช ัน้ทีม่ชีื่อเสยีง สรา้งและออกแบบโดย กสุตาฟ  

ไอเฟล ก่อนทีจ่ะสรา้งหอไอเฟลขึ้นในกรุงปารสี  

...อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงกนับรเิวณย่าน LIBERTY SQUARE 

ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงของเมอืงที่รวบรวมไปดว้ยรา้นคา้ ช ัน้

น าต่างๆ และรา้นขายของที่ระลกึ ใหท่้านไดจ้บัจ่ายซื้อของฝากของทีร่ะลกึกนัอย่างจใุจ ชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ถนนคนเดิน 

SANTA CATARINA .... 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PORTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  วนัที่สำมของกำรเดินทำง      ปอรโ์ต ปอรโ์ต --  โคอมิบรำโคอมิบรำ  -- เคปเดเคปเดอรอกำ้ อรอกำ้ --  ลสิบอนลสิบอน    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคอมิบรา (COIMBRA) (128 กม.) เชื่อกนัว่าเป็นเมอืงที่ก่อต ัง้ขึ้นโดยชาวโรมนั เพราะ

อยู่ในระยะสูงยากต่อการโจมตขีองศตัรู จะเหน็หลกัฐานไดจ้ากอ่างอาบน า้แบบโรมนั ท่อน า้ (AQUEDUCT) หนิ

แกะสลกั และสิง่ของ แบบโรมนัอื่นๆ ทีน่กัโบราณคดีไดค้น้พบ เมอืงโคอมิบราไดเ้จรญิและพฒันาภายใตก้าร

ปกครองของชาวมวัร ์แต่ชาวคริสตก์ไ็ดม้าขบัไลพ่วกแขกออกไปในศตวรรษที ่12 และไดร้บัเเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวง

ของปอรต์เุกสในปี 1145 แต่อกีหน่ึงรอ้ยปีต่อมาพระเจา้ AFONSO III ทรงตดัสนิพระทยัสถาปนาลสิบอนใหเ้ป็น

เมอืงหลวงแทนจวบจนปจัจบุนั โคอมิบราถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสาม รองลงมาจากลสิบอน และพอรโ์ต ซึง่ต ัง้อยู่

ระหว่างเมอืงท ัง้สองบนฝัง่แมน่ า้มอนเดโก Rio Mondego เดนิทางถงึ เมอืงโคอมิบรา  

น าท่าน ชมเมอืงโคอมิบรา ผ่านชมสถานทีส่  าคญัของเมอืง ศาลาว่าการ อาคาร บา้นเรอืน โบสถส์ไตลบ์ารอ็ค หอ

นาฬกิา หอสมดุทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโปรตเุกส มหาวทิยาลยัโคอมิบรา มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศโปรตุเกส 

สรา้งโดยพระเจา้จอหน์ที ่3 ซึง่ท่านเป็นผูท้ีส่นบัสนุนดา้นการศึกษาในปอรต์เุกส น าท่านเดนิชม ย่านเมอืงเก่าของ

โคอมิบรา ซึง่มตีึกเก่าๆทีย่งัคงไดร้บัการดูแลจากทางการเป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ระหว่างทางเพือ่เดนิทางสู่ เคปเดอรอกา้ ซึง่เป็น จดุตะวนัตกสุดของทวปียุโรป เป็นทีท่ี่มแีผ่นดนิเป็นที่สุดทา้ย   

ก่อนเป็นมหาสมทุรแอตแลนตคิ…จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงลสิบอน (LISBON) (203  กม.)เมอืงหลวงของ

ประเทศโปรตเุกส ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตอนใต ้บนคาบสมทุรไอบเีรยี เมอืงแห่ง

ประวตัศิาสตรก์ารคน้พบอนัยิง่ใหญ่ ถงึขนาดมโีคลงกลา่วไวว้่า “ลสิบอนคือเจา้หญงิ

แห่งโลกา ทีแ่มแ้ต่มหาสมทุรยงัโคง้ค านบัให”้ นัน่เพราะลสิบอนถอืเป็นขอบสุดทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องทวปียุโรป และเป็นเมอืงท่าส าคญัทีท่อดลงสู่ปากอ่าวแมน่ า้ตากสุ 

(TAGUS) จนไดร้บัสมญานามว่าทะเลสทีอง เพราะเมือ่มองจากจดุน้ีลงไปจะเหน็แสงสี

ทองของพระอาทติยอ์สัดงประกายวบัวาวเหนืออ่าว 

น าท่าน ชม (ภายนอก)วหิารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ทีส่รา้งขึ้นเพือ่เป็นทีฝ่งัศพและเป็นเกยีรติ

แก่วาสโก ดากามา ทีไ่ดเ้ดนิทางสู่อนิเดยีเป็นผลส าเรจ็ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของ

สถาปตัยกรรมทีเ่รยีกกนัว่า มานูเอลไลน ์(MANUELINE) ใชเ้วลา

ก่อสรา้งท ัง้สิ้น 70 ปี จงึเสรจ็สมบูรณแ์ละไดร้บัการรบัรองจากองคก์าร

ยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก …. 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดมิสรา้งไว ้

กลางน า้ เพือ่เป็นป้อมรกัษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก และเป็น

จดุเริ่มตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจและคน้พบโลกของวาสโก  

ดากามาและนกัเดนิเรอืชาวโปรตุเกส .... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LISBON HOTEL หรอืเทยีบเท่า  



 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง   วนัที่สีข่องกำรเดินทำง       ลสิบอนลสิบอน  --  ซนิทรำ้ ซนิทรำ้ --  บำดำจอซบำดำจอซ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซนิตรา้ (SINTRA) (30 กม.) เมอืงพกัตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว ...น าท่าน  

ชม (ภายนอก) พน่ีา พาเลซ (PENA NATIONAL PALACE) พระราชวงัทีต่ ัง้อยู่บนเนิน

เขาเหนือเมอืงซนิตรา้โดยพระราชวงัแห่งน้ีถอืว่าเป็น หน่ึงใน เจด็สิง่มหศัจรรยข์องประเทศ

โปรตเุกส ปจัจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วที่มผูีเ้ขา้ชมมาก

ทีสุ่ดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถกูใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิโ์ปรตเุกสมาตัง้แต่

ครสิต ์ศตวรรษที ่14 ภายในถกูตกแต่งประดบัประดาอยา่งวจิติรงดงามโดยเฉพาะพื้น

กระเบื้องทีว่่ากนัว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ส่วนใกล ้ๆ กบัพระราชวงัจะเป็น พน่ีาพารค์ 

(Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ทีม่กีารจดัแต่งดว้ยตน้ไมห้ลากหลายชนิด ..... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาดาจอซ (BADAJOZ) (247  กม.) เมอืงชายแดนทางตะวนัตกของสเปน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั    CENTER หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง   วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง       บำดำจอซบำดำจอซ  --  โทเลโด โทเลโด --  มำดรดิมำดรดิ    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมอืงประวตัศิาสตร ์ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงป้อม

นอ้ย ในอดตีเป็นเมอืงหลวงเก่าของสเปน และเคยถกูชาวโรมนัเขา้ยดึครองเมอืงเมือ่ 2,200 ปีมาแลว้ ปจัจบุนัอารย

ธรรมของชนต่างชาติคร ัง้ก่อนยงัคงฝงัแน่นคละกนัอยู่ในชวีติประจ าวนัของชาวเมอืงลกัษณะผงัเมอืงโทเลโด เป็น

เอกลกัษณ์ทีน่่าชื่นชมที่สุดของการจดัสรา้งเมอืงโบราณอนัสมบูรณแ์บบตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยเนินเขามากมายประดุจ

ก าแพงธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 แห่งโดยมแีมน่ า้ทาโคเป็นเสน้ทางคมนาคม นอกจากน้ียงัเป็นใจกลางของ

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ปจัจบุนัไดร้บัรองจากยูเนสโกประกาศใหเ้มอืงโทเลโดเป็นเมอืงมรดกโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *.*.*. เมนูขา้วผดัสเปน *.*.*. 

บา่ย  น าท่านชมเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นนครทีค่งความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมอืงเก่าอนัเปรยีบเป็นอนุสรณ์แห่ง 

ประวตัศิาสตรน์ัน้ยงัคงไดร้บัการยอมรบัและบนัทกึเอาไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาตวิ่าเป็นเมอืงมรดกโลก 

จากนัน้ น าท่านชมภายนอกมหาวหิารแห่งโทเลโด มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสเปนเริ่มสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.1227 อนัเป็น

สมยัทีศิ่ลปะแบบโกธคิ ก าลงัแพร่หลายอยู่ในยุโรปและเสรจ็สิ้นสมบูรณเ์มือ่ปีค.ศ. 1493 ถอืเป็นมหาวหิารสไตส์

โกธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงและเป็นศูนยก์ลางแห่งศาสนาครสิตใ์นประเทศสเปนอกีดว้ย ...น าท่านเดนิลดัเลาะตาม

ตกึรามบา้นช่องเก่าแก่สมยัโรมนัท่านจะประทบัใจกบัความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโดซึง่เหมอืนกบั

พพิธิภณัฑท์ ัง้เมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงมาดรดิ (MADRID) (73 กม.) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบี

เรยีน มหานครอนัทนัสมยัล  า้ยุคทีซ่ึง่กษตัรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมอืงโทเลโดมาไวท้ีน่ี่ และประกาศ

ใหม้าดรดิขึ้นเป็นเมอืงหลวงใหม่ของพระองค ์จากนัน้ระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิสท์ี ่3 ไดย้า้ยไป

อยู่ทีว่ลัลาโดลดิ (VALLADOLID) มาดรดิก็ไดค้วามเป็นเมอืงหลวงสบืมาจนถงึบดัน้ี... 



 

จากนัน้น าท่านสู่ พลาซ่ามายอร ์(PLAZA MAYOR) จตัรุสัหลวงศูนยก์ลางเมอืงเก่าแก่ ย่านถนนคนเดนิที่รายลอ้ม

ดว้ยรา้นคา้มากมาย ....อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง สนิคา้นานาชนิด อาท ิกระเป๋า 

เสื้อผา้ รองเทา้ ฯลฯ ....  

น าท่าน ชมสญัลกัษณท์ีส่  าคญัของกรุงมาดรดิ ชมรูปปัน้หมเีกาะตน้เชอรี่

สญัลกัษณข์องกรุงมาดรดิ บรเิวณใกล ้ๆ  กนัเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืง คือ ปวัร์

ตา้ เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรอืจดุกึ่งกลางเมอืงกโิลเมตรทีศู่นยซ์ึง่

เชื่อกนัว่า หากตัง้จติอธษิฐานในระหว่างทีเ่หยยีบบนจดุกลางเมอืงน้ีจะสม

ปรารถนาในสิง่ที่หวงัไวท้กุอย่าง 

ผ่านชมอนุสาวรยีน์ า้พไุซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสัรสัซเิบเลส (PLAZA DE CIBELES) 

ซึง่เป็นวงเวยีนส าคญัและสวยที่สุดแห่งหน่ึงของกรุงมาดรดิ โดยบรเิวณน้ี มอีาคาร

สวยงามและส าคญั ประจ าอยู่ท ัง้ 4 มมุไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาตสิเปน, กองบญัชาการ

ทหารบกที่ท  าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชยัอาคาลา่ และศูนยว์ฒันธรรมทวปีอเมริกาโดย 

ประตูชยัอาคาลา่ มาดรดิ (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สรา้งขึ้นในปี 1599 

ประตูชยัแห่งน้ีสรา้งขึ้น เพือ่ถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหงา่นทางตะวนัออกของ

ใจกลางเมอืง…ไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่าน ชมระบ าฟลามงิโกอ้นัลอืชื่อ ดว้ยจงัหวะกระทบืเทา้มนั ๆ ในสไตลข์องสเปน ศิลปะทีม่รูีปแบบซบัซอ้นท ัง้

เพลงดนตรี และการเตน้ร าซึง่เป็นศิลปะประจ าชาตแิละสรา้งชื่อของชาวสเปน 

ทีพ่กั AXOR FERIA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หวนัที่หกกของกำรเดินทำง   ของกำรเดินทำง         มำดรดิมำดรดิ    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชมภายนอกพระราชวงัหลวง (PALACIO 

REAL) ตัง้อยู่บนเนินเขาบรเิวณรมิฝัง่แมน่ า้แมนซานาเรส ที่

มคีวามงดงามโอ่อ่าอลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอื่นในทวปียุโรป 

เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทยีบความใหญ่โตของ

พระราชวงัแวรซ์ายสแ์ละความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์

ในฝร ัง่เศส พระราชวงัหลวงแห่งน้ีจงึถกูสรา้งดว้ยหนิท ัง้หลงั 

ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล ์บารอ็ค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากมายถงึ 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นทีเ่ก็บภาพเขยีนชิ้นส าคญั ทีว่าด

โดยศิลปินในยุคนัน้ รวมท ัง้สิง่ของมค่ีาต่างๆ อาท ิพดัโบราณ นาฬกิา หนงัสอื เครื่องใชอ้าวุธ ฯลฯ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึง่เป็นเมอืงหลกัของแควน้และของ (อดตี) 

ราชอาณาจกัรอารากอน ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน รมิแม่น า้เอโบร และแควสาขาอวยรบ์า

และกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแควน้ ซึง่มภีมูทิศันท์ีห่ลากหลายทัง้ทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ป่าหนาทบึทุ่ง

หญา้ ไปจนถงึทวิเขา ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตหิลากหลายและงดงามแปลกตา 



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั AXOR FERIA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เจด็เจด็ของกำรเดินทำง   ของกำรเดินทำง         มำดรดิมำดรดิ  --  ซำรำโกซ่ำซำรำโกซ่ำ  --  บำเซโลน่ำบำเซโลน่ำ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กบัมหาวหิารแมพ่ระแห่งเสาศกัดิ์สทิธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE 

PILLAR) หรอืที่รูจ้กัในนาม ซานตา มาเรีย เดอรฟิ์ลลาร ์ตามต านานสมยัแรกเริ่มของพระ ศาสนจกัรกล่าวไวว้่า 

นกับุญยากอบองคใ์หญ่อคัรสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)    เป็นผูนิ้พนธพ์ระวรสารทีซ่ซีา

เรากสุตา้ (CAESARAUGUSTA) เป็นชื่อเดมิของเมอืงซาราโกซ่า งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมาย

นกั จนกระท ัง่ท่านเหน็พระนางมารมีาปรากฏเพื่อชกัชวนท่านไปยงักรุงเยลูซาเลม ในนิมตินัน้พระนางปรากฏอยู่บน

เสาทีถู่กแบกมาโดย หมูเ่ทพนิกร และเชื่อกนัว่าเป็นเสาศกัดิ์สทิธิ์ตน้เดยีวกบัทีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืกนัใน ซาราโกซ่ามี

รายงานว่า ครสิตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารใีหห้ายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาเซโลน่า (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมอืงใหญ่อนัดบัสองของสเปน และ

เป็น เมอืงส าคญัที่สุดของแควน้คาตาลุนญ่า เมอืงน้ีเป็นที่รูจ้กัเพราะสถาปนิกสมยัใหมอ่ย่างอนัโตน่ี เกาดี้ รวมถงึ

ศิลปินระดบัโลกคนอื่นๆ อาท ิปาโบล ปิกาสโซ่ฆวน มโิร และมอนทเ์ซรร่์าท ์กาบาเย่ การไดร้บั เป็นเจา้ภาพจดัการ

แขง่ขนัโอลมิปิกเมือ่ปี 1992 ท าใหโ้ฉมหนา้ของเมอืงน้ีเปลีย่นไปอย่างมาก ...หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั EUROSTARS ZARAGOZA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่แปดแปดของกของกำรเดินทำง   ำรเดินทำง         บำเซโลน่ำบำเซโลน่ำ  --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

น าท่าน ชมเมอืงบาเซโลน่า ซึง่ต ัง้อยู่บนหาดโคสตาบราวา รมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ถ่ายรูปดา้นหนา้ของโบสถอ์นั

ศกัดิ์สทิธิ์ ซากราดาแฟมเิลยี (SAGRADA FAMILIA) มชีื่อเต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la Sagrada 

Famí lia เป็นโบสถป์ระจ าเมอืงซึ่งไดร้บัการเรยีกขานว่า Church of Holy Family ซึง่สรา้งโดยสถาปนิกทีม่ชีื่อเสยีง

กอ้งโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสุดทา้ยและก่อสรา้งอนัยาวนานทีสุ่ด ดว้ยรูปแบบศิลปะ

แบบนีโอโกธิค ดว้ยแนวความคิดการคืนกลบัสู่ธรรมชาต ิตวัอาคารน าเอารูปทรงและพื้นผวิต่างๆจากในธรรมชาติมา

ใช ้โดยความสูงถงึ 150 เมตร ตวัอาคารบรรจงประดบัดว้ยหนิโมเสคประดบัดว้ยปฎมิากรรมแกะสลกัจากหนิหลาย

พนัชิ้นจากศิลปินสเปน ปจัจุบนัการก่อสรา้งโบสถแ์ห่งน้ีกย็งัไมเ่สรจ็สมบูรณค์าดว่าจะเสรจ็สมบูรณใ์นปี 2026 

น าท่านเดนิทางสู่ เอาเลตท ์(LA ROCA VILLAGE) อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อ

สนิคา้และเสื้อผา้แบรนดเ์นมท ัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า

ซึง่ม ีSHOP  ….จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิกรุงบาเซโลน่า เพือ่เดนิทางกลบัสู ประเทศไทย 

22.05 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK188 /EK372 

 

 



 

วนัวนัที่ที่ เกำ้เกำ้ของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 07.35-0930  น. *.*.*. 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

****_ - - _ **** 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย   

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว จำ่ยเพิ่ม 

23-31 ม.ค. // 30 ม.ค.-7 ก.พ. 

6-14 ก.พ. // 13-21 ก.พ.  

21 ก.พ.-1 มี.ค. // 27 ก.พ.-7 มี.ค. 

6-14 มี.ค.//13-21 มี.ค. 

20-28 มี.ค. // 27 มี.ค.-4 เม.ย. 

51,999.- 11,500.- 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ ำมนั ** 



 



 



 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่าน 

ละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

8. ค่าทปิ 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มร่ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

 
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 



 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  
ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยืน่ประมาณ 15 วันท าการ ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ Interchange ชัน้22 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 
ในวันยืน่วซีา่ หนังสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 
6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน
ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุ
ภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
**(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
**(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม่ ออกคา่ใชจ้่ายให)้ กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
- กรณเีด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

 

 
 

 



 

 


