
 

รหัสโปรแกรม : 23237 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 



วันที ่
1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุแมดรดิ (สเปน)  

07.00 
น. 

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์   เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกในการเช็คอิน   

09.55 
น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดย
เที่ยวบินที่ EK 375 

 

13.00 
น. ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  

14.30 
น. 

ออกเดินทางต่อสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่  EK143  

20.20 
น. 

คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทาง
สู่โรงแรมที่พัก 

 
www.hotelpuertamerica.com 

 นำคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

วันที ่
2 

เทีย่วแมดริด - พระราชวงัหลวง - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ปเูอตา้ 
เดล ซอล - ปลาซา มายอร ์- หา้ง El Corte Ingles 

 

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

นำคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี 
ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นเมือง
หลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio 
Real) มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีป
ยุโรป จากแนวคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของวังแวร์ซายส์ และความ
สวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส วังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังใน
ปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ
ฝรั่งเศส และอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายถึง 2,830 
ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บ
ภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ,  เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ ไป
ชม ปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์เซอร์
แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ 

 

 
 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย นำชมนครแมดริดอันงามสง่า ผ่านน้ำพุไซเบเลส (Cibeles 
Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานท่ีเฉลิม
ฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือ ที่ทำ
การไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวาย
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคญั
ของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 
17 และอดีตที่ทำการเมือง ติดกันเป็น ตลาดซันมีเกล (San Miquel) 
ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านกาแฟน่ารัก ปูเอต้า เดล 

 

http://www.hotels-silken.com/


ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุด
นับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El 
Corte Ingles อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตาม
อัธยาศัย 

20.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร the oldest restaurant in the 
world 

 

 นำคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

www.hotelpuertamerica.com  

วันที ่
3 แมดรดิ - โตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- อลัคาซาร ์- กรานาดา้  

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึง
การผสมผสานของสาม วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัว
เมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆเหมาะ
แก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก บนเนินเขาท่านจะเห็น กัสตีโย เด 
ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปก
ปักษ์รักษาเมือง เข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิ
ซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด ทุกทุกแห่งของเมือง
ท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มู
เดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน 
เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 
และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์
ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของ
สเปน อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็น ป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิก
ระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลาง
เมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือ ดาบและมีด
เหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมี
งานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย  

 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ท้ังเมือง 
ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้
จำลองลงในแผ่นภาพท่ีงดงามยิ่งกว่าของจริง  

 

 ออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มี
ความเจริญสูงสุดทั้งทางวัตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ของพวกมัวร์และชาวยิว 

 

20.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะเข้าพัก Barcelo Granada Congress ***** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน 
 

www.barcelo.com 

http://www.hotels-silken.com/
http://www.nazaries-business-spa.hotel-rv.com/


วันที ่
4 กรานาด้า - พระราชวงัอะลมับรา - กอรโ์ดบา  

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

เข้าชม พระราชวงัอะลมับรา สิง่มหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอันดับอย่าง
เป็นทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทาง
ศิลปะของมัวร์ ไม่มีคำบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดาร
และความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนี้ได้ วังแห่งนี้มิได้ยิ่งใหญ่เฉพาะ
ภายนอก แต่อลังการไปด้วยฝีมืออันประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่
ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร ชมพระราชวังหลวง (Nasrid 
Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครือเถา
บนปูนปั้นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ฉลุบนเรียวโค้ง
ของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกับจำลองสวนสวรรค์มาไว้
บนดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน 
เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องสำหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์ และสุดปลายทาง
ใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึ้นรอบน้ำพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคย
ต้อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคยพำนักใน
พระราชวังแห่งนี้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ 
พระราชวงัเฆเนราลเิฟ เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อน ความงดงามของ
อุทยานสวนอันร่มรื่นและเขียวขจี ประดับด้วยน้ำพุและสระน้ำสมกับ
ความหมายที่ว่าอุทยานสถาปนิก 

   

   
 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่ง
เกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้าง
ผลผลิต อาทิ น้ำมันมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เมอืง
กอรโ์ดบา ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่นัก
ประวัติศาสตร์สากลมักคุ้นในนามอาณาจักรกาหลิบ ว่ากันว่าในยุคศ
ริสต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนี้มีความยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่
อันดับสองของโลก รองจากอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมือง
ในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรป มีการสร้าง
มหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ 
ปรัชญาและการแพทย์ 

 

20.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะเข้าพัก Hotel Eurostars Palace Cordoba ***** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.eurostarspalace.com 



วันที ่
5 

กอรโ์ดบา - เมซกติา้ - เซบยีา - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ระบำฟ
ลามงิโก ้

 

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

เที่ยวชมเองกอร์โดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โร
มาโน) ทอด ตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ เข้าชม มัสยดิหลวงเมซกตีา้ 
สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด ที่แห่งนี้คือ
บทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของ
มุสลิมเดิม ท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์ อันยิ่ง 
ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มหีร์บั ซึ่งถือเปน็สุด
ยอดสถาปัตย กรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์
แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหา
ชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ 

 
 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง เซวลิล ์หรอื เซบียา เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน
และเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียว
ขจีพื้นท่ีโล่ง สวนสาธารณะ และสวนดอกไม้ เมืองในฝันสำหรับผู้
ต้องการสัมผัสชีวิตราตรีอันเร่าร้อน นำท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว 
แต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้าม
เป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมน
ติค 

 

19.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง พรอ้มชมและ
เพลดิเพลนิกับดนตรีและระบำฟลามงิโก อนัเรา่รอ้นสไตลอ์นัดาลเูซยี 

 

 นำคณะเข้าพัก Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel **** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.barcelo.com 

วันที ่
6 เซบญีา - มหาวหิารแหง่เซบยีา - หอคอยฆรีลัดา้ - ลสิบอน   

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

นำเที่ยวเมืองเซบียา เข้าชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา (Seville) มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม 
และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบ
โกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่า
เดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บ
ทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพ เขียน, เครื่องใช้ในพิธีของศาสนา ที่ทำ
มาจากทองคำและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บศพ
ของโคลัมบัสอีกด้วย จากนั้นข้ึนชม หอคอยฆรีลัดา ตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยม ผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนำสำหรับท่านที่สุขภาพไม่
เอื้ออำนวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธี
ชำระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี ปราสาทอัลคา
ซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิดและความคิด
สร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราช วังของกษัตริย์สเปน
มาก่อน 

 
 



13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสที่เมืองฟารู (Faro) 
เป็นเมืองหลวงของเขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 40,000 คน เมืองนี้มีความ สำคัญขึ้นมาในปี ค.ศ. 1577 
ฟารูได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งบิชอป 
เมืองฟารูครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โมซา 
(Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสาย
พันธุ์ ที่อพยพมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง จนเข้าสู่ กรงุลสิบอน 
เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบี
เรีย 

 

19.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรอื
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที ่
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ลสิบอน - มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเลม็ - แวะรา้นขนมชือ่ดงั - 
แหลมโรกา้ -   ซนิทรา้ 

 

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 ผสม ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่าง
สวยงาม ปัจจุบันเป็นท่ีพำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี 
มหาวหิารเจอโรนโิม ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา และ
การเดินทางสู่อินเดยีเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ 
(Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็น World Heritage Site 
ภายในประกอบไปด้วย อาคารสำคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอย   เบเลม็ 
(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแล
การเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ
และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม 
บันทึกภาพกับ อนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะ
เนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือสำรวจรอบโลก เชิญท่านลองชิม
ขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการ
มากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับของขนมไทย อาทิ 
ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตำรับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่
ในกรุงศรีอยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า 

 
 
 

12.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเล็กๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เมืองซนิทรา 
(Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยัง
เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วย
ความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิค ด้วยรีสอร์

 



ตตากอากาศสีพาสเทล นำท่านไปชม แหลมโรกา้ (Capo Da Roca) 
จุดตะวันตกสุดของยุโรป ก่อนกลับเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบน
ถนนคนเดิน จัตุรัสใจกลางเมือง ย่าน   ช้อปปิ้งสินค้าของเมืองตาม
อัธยาศัย 

19.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรอื
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที ่
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บารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจ์อูกิ - ถนนลาลัมบรา - ชอ้ปปิง้ถนนก
ราเซีย 

 

07.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ   
 คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็น

นครหลวงในเมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจ
ท่าเรือและการค้า อีกทั้งยังผสม ผสานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และ
ความทันสมัยให้สมกับเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่ชื่นชอบของบรรดา
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน  

 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมือง
อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนกราเซีย นำคณะเข้าสู่จัตุรัส
กาตาลุนญา จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มี
ชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, 
ศิลปินเร่และละครใบ้ เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ 
ปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบ
ใหม่หมู่เกาะ เวสต์อินดีส 

 

20.00 
น. 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะเข้าพัก Exe Cristal Palace Hotel **** หรอืเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

วันที ่
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ซติีอ้อฟเกาดี ้- สวนสาธารณะ เกวล - โบสถซ์ากราด้า แฟมเิลยี - 
สนามฟตุบอลกมัป์น ู- เดินทางไปสนามบิน 

 

08.00 
น. 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 
น. 

นำคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาด้ี ที่ชาวบาร์เซ
ภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกับ
งานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าคือ กาซ่า บัตโย ที่เกาด้ีออกแบบให้กับ
เศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี้ 
ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้ม่ังคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง, 
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแฟชั่นในยุคนั้น นำท่านไปชม 
สวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่
เกาด้ีอุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่ปีค.ศ.1900-1914 นำชม
สถานที่สุดท้ายของเกาดี้คือ โบสถซ์ากราดา้ แฟมิเลยี เมื่อสร้างเสร็จ
จะเป็นโบสถ์ที่หอคอยสูงที่สุดในยุโรป 172.5 เมตร (ปัจจุบันหอคอยที่

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงที่สุดอยู่ที่เมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของ
เกาด้ีคือ การรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และ
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และความสูงของมองต์เซร์ราต 

13.00 
น. 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นำเข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ 
นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุด
ในยุโรป ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้านกา
ตาลูนย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า 
ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล, ห้องจัดแสดงประวัติ
และเรื่องราวของทีม, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการ
ทำประตูอันน่าประทับใจ บางเรื่องราวบอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย 
รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และ
ห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวันเข้าชมตรงกับ
การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชม)  

 

 ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 

 

21.00 
น. 

ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 
188 

 

วันที ่
10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

 
 

05.55 
น. 

ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
 

09.40 
น. 

ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 
372 

19.15 
น. 

นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ  
Child 4-11 
With Bed 



หมายเหต    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การ
นัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทาง
บริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

14-23 ตลุาคม 2565 

129,000.- 116,000.- 103,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000.- / -22,500 

18-27 พฤศจิกายน 2565 
02-11 ธนัวาคม 2565 
23 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 
21-30 มกราคม 2566 
10-19 กมุภาพนัธ์ 2566 
17-26 มนีาคม 2566 
07-16 เมษายน 2566 

129,000.- 116,000.- 103,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000.-/ -22,500.- 28 เม.ษ. – 07 พ.ค. 66 
05-14 พ.ค. 2566 

 
ค่าทัวร์รวม : 

 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ   
✓ ค่าเขา้ชม Toledo Cathedral / ค่าเขา้ชม Alhambra Palace / ค่าเขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเขา้ชม Seville Cathedral / ค่าเขา้

ชม Madrid Palacio Real / ค่าเขา้ชม Sagrada Famillia / ค่าเขา้ชม Camp Nou 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกั

แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญจ่ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมี
การเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั  

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
✓ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น และน า

สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ

ในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง
เดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 



การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง ซ่ึง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงิน
ส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45-30 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 
➢ กรณีคืนเงินมดัจ า หากมีค่าใชจ้่ายท่ีทวัร์ไดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเตม็จ านวน หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ี
ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงการรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทางบริษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้
เมือง ฯลฯ และจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

o เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
o ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
o ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
o ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
o บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความ

ร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ ้
ร่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือ
โปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้
หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลนใ์นกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสายการบินเอมิเรสตไ์ดเ้ทา่นั้น  ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 
 



การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบหุร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชั้น 22  ห้อง 2211  เลขท่ี 399  สุขมุวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใชรู้ปถ่ายเก่าท่ีเคยใชข้อวีซ่ามาแลว้) มีอายไุม่
เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสูติบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ียืน่ค  าร้องขอ    วีซ่า 
ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบั
ค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออก
หนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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