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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง 

ประเทศฮอ่งกง                                              (-/-/-) 

15.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

17.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งก ง - ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบาร์

เซโลนา ประเทศสเปน  - เมอืงบารเ์ซโลนา -  ประตชูยัเกา่แ ก่ ประจําเมอืงบารเ์ซ โลนา - สวนสาธารณะ ซวิทาเดลล า - 

สนามฟตุบอลคมัป์ นู  - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - คาซา่ บ ัตโล่ - คาซา่ มลิลา่ - โบสตป์ระจําเมอืงบารเ์ซโลน า - 

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

00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน  โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX321  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงหลักของแควน้กาตา ลุญญา และเป็นเมอืงใหญอ่ัน ดับสองทัง้ใ นดา้น

ขนาดและประชากรของประเทศ สเปน ตั ้ งอยู่บ นชายฝ่ังทะเ ลเมดเิตอ รเ์รเนียนของคาบสมุทรไอบเีรยี เป็นเ มอืงเกา่ แกท่ีม่ี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมันมากอ่น เคยถกูยดึครองโดยชาตติ่างๆหลายครัง้ รวมทัง้ประเทศฝร่ังเศสเมือ่

ปี ค.ศ. 1640 เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงด ้ านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการทอ่งเที่ ยวยามราตรทีีร่ืน่เริ งสนุกสนาน มี

สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีสํ่าคัญมากมาย เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่ 22 และเมื่อปี ค.ศ. 1888 เคยเป็นทีจั่ด

งานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair)  
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นําทา่น  ผา่นชม ประตชูยัเ ก่าแก ่ประจําเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจาก อฐิสแีดง มคีวาม

ละเอยีดสวยงามและวจิติรกว่าประตูชยัใดในทวปียุโรป ดว้ยดไีซน์แบบ Neo-Mudejar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World 

Fair ในปี ค.ศ. 1888 บรเิวณเดยีว ผา่นชม สวนสาธารณะซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะ ของชาวเมอื ง

ทีส่วยงามร่มรืน่ มอีนุสาวรยีน้ํ์าพุขนาดใหญต่ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ภายใน  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอลคมัป์ นู (Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลบารเ์ซโล

นา ยอดทมีแหง่ศกึ ลา ลกีา้ ทีม่แีฟนบอลอยู่ทั่ วทกุมุมโลก  เริม่กอ่สรา้งเมือ่วั นที ่28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ ย่างเป็น

ทางการเมือ่วันที ่24 กนัยายน ค.ศ. 1957 มคีวามจุทัง้สิน้ 98,772 คน สนามแหง่นี้ เคยรองรับแฟนบอลในระหว่างเกมสฟ์ตุบอล

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

ในทวปียุโรป อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที่ ระลึก กบั มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี (La Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจําเมอืงบา ร์

เซโลนาในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดย อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) สถาปนกิชาวกาตาลา เป็นผลงานทีเ่รยีกว่า โมเดริน์นิสโม 

เป็นงานศลิปะ เฉพาะถิน่ ลักษณะอารต์นูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ผลงานชิน้นี้เริม่สรา้งตั ้ งแต่ปี ค.ศ. 1882 มกีําหนดกอ่สร ้าง

หอคอยทัง้หมด 18 หอคอย นับตัง้แต่ปีเริม่สรา้งจนถงึปัจจุบนัสรา้งเสร็จไปแลว้เพยีงแค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 

50 เกาด ีสถาปนกิผูอ้อกแบบถูกรถรางทบัเสยีชวีติ เมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยศพของเ ขาไดถู้กฝังไวใ้ตม้หาวหิารซาก ราดาฟามเีลยี

แหง่นี้ดว้ย แมเ้กาด ีจะเสยีชวีติไปแลว้ แต่ผูร่้วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถา่ย ภาพร่าง และแบบจําลองทีเ่กา

ด ีไดทํ้าไว ้แต่แลว้ในปี ค.ศ. 1936 โครงการก็ตอ้งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมอืง หอ้งใตด้นิและแบบจําลองอย่างละเอยีดก็

ถกูเผาทําลาย แต่เมือ่สิน้สดุสงครามทมีงานก็ กลับมาทํางานกนัต่อ โดยอา ศัยภาพร่าง ภาพถา่ยและแบ บจําลองอา้งองิจากสว่น

อืน่ๆ ทีร่อดพน้จากการถกูทําลาย ภายหลังไดนํ้าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กว่าโครงการนี้

จะเสร็จก็อกียาวไกลถึงปี ค.ศ. 2026 ในอนาคต  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร สหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1984 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั คาซา่ บตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1877 จากนัน้เจา้ของบา้นจงึไดใ้ห ้อันตอนี  

เกาด ี(Antoni Gaudi) เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จนกลายเป็นบา้นรูปร่างดังทีเ่ห็นในปัจจุบนันี่ ซึง่หากมองจาก

ภายนอกของตัวบา้น สิง่ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ ก็คือสว่นของหลั งคาบา้น ทีอ่อกแ บบใหดู้คลา้ยกบัหลังของมั งกร แถมยังตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งส ีเหมอืนเกล็ดของมังกรจรงิๆ มรูีปทรงแหลมอยู่ขา้งหลังของมังกร เชือ่กนัว่าน่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบญุผูพ้ทิกัษ์

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ทัง้การวาดลวดลายและรูปแบบของระเบยีงมลีักษณะเป็นกระดูกเรยีงต่อกนัคลา้ยกบัปราสาทในเทพนยิาย 
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 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที่ ระลกึ  กบั คาซา่ ม ิลลา่ (Casa Mila) เป็นหนึง่ในผลงานศลิปะ ดว้ยเอกลักษณ์ทีเ่ด่นสะดุดตาของตัว

อาคารทีถ่กูสรา้งในสไตลอ์ารต์นูโว ทีดู่คลา้ยคลืน่ในทะเลและภูเขา มรีะเบยีงรูปร่างแปลกตาคลา้ยรังนก จะเป็นผลงานของใครไป

ไม่ไดเ้ลย นอกจาก อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) ภายในอาคารมทีัง้หมด 9 ชัน้ โดยแบง่เป็น ชัน้ใตด้นิทีเ่ป็นโรงจอดรถแหง่แรก

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ชัน้ล่างไวสํ้าหรับทําการคา้ จากนัน้ก็เป็นสว่นออฟฟิศในชัน้ลอย ทีพ่ักของเจา้ของตกึอยู่ทีช่ัน้หนึง่ สว่นชั ้นที ่

2-5 เจา้ของตกึไดทํ้าเป็นหอ้งเชา่ ชัน้ถดัไปเป็นหอ้งใตห้ลังคาจัดนทิรรศการแสดงประวัต ิผลงานและแรงบนัดาลใจของ เกาดี ชัน้

ดาดฟ้าเต็มไปดว้ยประตมิากรรมหนิทรายแกะสลักเป็นรูปทรงประหลาดมากมาย 

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสตป์ระจําเมอืงบารเ์ซโลน า (Cathedral of Barcelona) โบสถส์ไตลก์อธคิ ทีม่ยีอดสงู

แหลมเด่นชีข้ ึน้ฟ้า ทีด่า้นหนา้โบสถนั์น้คอืพลาซา่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของตลาดในชว่งเทศกาล และเป็นทีน่ั่งพักของผูค้นทีส่ญัจรไปมา  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนลา ลารมับลาส (La Rambls) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลนา ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ ทีน่อกจาก

จะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแหง่นี้มคีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร มสีสีนัเสน่ห์

ทีน่่าประทบัใจ ทัง้ยังมรีา้นรวงรองรับสําหรับผูม้าเยอืน ทัง้เวลากลางวันและกลางคนื ทําใหม้ผีูค้นสญัจรไปมา  ราวกับว่านี่เป็นถนน

ทีไ่ม่เคย หลับใหล  อสิระใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงตามอั ธยาศัย ท่านสาม ารถเลื อกซือ้ สนิคา้แ ละเสือ้ ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, Zara, 

Beneton, Topshop นอกเหนือจากนี้ยังมสี ิง่ปลูกสรา้งชิน้สําคัญที่ แสดงใหเ้ห็น ถงึสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ล้ําค่าของถนนสายนี้  

คอื นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  กบั โรงละครปาเล า เดอ  ลา คาตาลานา  (Palau de La Musica Catalana) ผลงานจาก

สถาปนกิสมัยใหม่ Lluis Domenech i Montaner เป็นหนึง่ในคอนเสริต์ฮอลลช์ัน้นําของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี  ค.ศ. 1997 สําหรับคุณค่าดา้นความ สวยงามและสถาปัตยกรรมรวมถงึ

สถานะของสถานทีน่ี้เป็นสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตร ์ ความพศิวงทางศลิปะนี้อุทศิใหก้บั วงการดนตรี  ปัจจุบนั เกีย่วขอ้งกบั

วัฒนธรรมกจิกรรมทางสงัคม ธรุกจิและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย คอื รูปปั้นคนดัง  (Human Statues) มากมายทีต่ัง้อยู่บนถนน เสน้นี้ เชน่ 

นักดาราศาสตรช์ือ่ดังอย่าง รูปปั้นกาลเิลโอ (Galileo Statues) บรเิวณปลายของถนนยังเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์

โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรยีบ์นเสาสงู 60 เมตร สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกก่ารเดนิทาง

ครัง้แรกของ  คริสโตเฟอร์  โคลัมบสั  ครัง้ทีเ่ดนิทางไปพบ ประเทศสหรัฐ อเมรกิา ทําหน า้ทีเ่ป็นสิง่เตอืนว่าครสิโตเฟอรโ์คลัมบสั

รายงานต่อสมเด็จพระราชนิี Isabella I และ King Ferdinand V ทีเ่มอืงบารเ์ซโลน่าหลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงบารเ์ซโลนา - หบุเขามอนตเ์ซอรร์ตั  - ขึน้สู่ยอดเขามอนตเ์ซอรร์ ัตโดยกระเชา้ลอยฟ้า - มหาวิหารซานตามาเรยี 

เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั - พระแมม่ารียอ์งคส์ ีดาํแหง่มอนตเ์ซอรร์ตั  - เมอืงซาราโกซ า - จตัรุสัเดอรฟิ์วลาร ์ - มหาวหิาร แม่

พระแหง่เสาศกัด ิส์ทิธิ ์- พระราชวงัอลัจาฟีเลยี                 (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขามอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นภูเขาศักดิส์ทิธิท์ี่

อยู่ไม่ไกลจากเมอืงบารเ์ซโลนา เป็นเมอืงหลวงของแควน้คาตาโลเนีย ของประเทศสเปน  มคีวามพเิศษคอื ลักษณะของภูเขาทีม่ี

รูปร่างหยักและสงูใหญ ่คําว่า “มอนตเ์ซอรรั์ต” หรอืภูเขาทีม่คีวามหมายว่า  “ฟันปลา” ในภาษาสเปน ความสวยงามแปลกตานี้คง

เป็นจุดหนึง่ทีทํ่าใหผู้ค้นหลั่งไหลกนัมาทอ่งเทีย่วทีน่ี่  

นําทา่นเดนิทาง ขึน้สูย่อดเขามอนตเ์ซอรร์ ัตโดยกระเชา้ลอย ฟ้า (Up Montserrat Mountain by Cable Car) เป็นทีต่ัง้

ของ และ เพื่อ เขา้ชม มหาวิหารซานตามาเรี ย เดอ มอนต์ เซอรร์ตั (Santa Maria de Montserrat) อกีหนึง่มหาวหิาร

ศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยู่บนระดับความสงู 1,236 เมตร ภายในมหาวหิารยังเป็นทีป่ระ ดษิฐานของ  พระแมม่ารียอ์งคส์ ีดาํแหง่มอนต์

เซอรร์ตั (Black Madonna หรอื Black Virgin) นักบุญอุปถัมภข์องแควน้คาตาโลเนีย แ ละยังมคีวามเชื่ อว่า ในบรเิวณมหา

วหิารหรอืในหบุเขาแหง่นี้ อาจเป็นทีซ่อ่นของจอกศักดิส์ทิธิต์ามตํานานความเชือ่ในศาสนาครสิตอ์กีดว้ย ภายในมหาวหิารตกแต่ง

ประดับประดาดว้ยศลิปะแบบวจิติ รสวยงามอลังการ  ในอดีตชาวโรมั นโบราณนยิม เดนิทางขึน้ ภูเขามอนต์เซอรรั์ตแหง่นี้เพือ่ไป

นมัสการเทพวนัีส กอ่นศาสนาครสิตจ์ะเขา้มาในชว่งศตวรรษที ่ 9 นํามาซึง่การสรา้งโบสถ์ ซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรรั์ต  ในปี 

ค.ศ. 1025 และสรา้งรูปปัน้พระแม่มารอีงคส์ดํีา สาเหตุทีพ่ระแม่มารมีรูีปพรรณเป็นสดํีาเขม้นี้ยังไม่เป็นที่ ยนืยันแน่ชดั บ า้งก็ว่าเป็น

เพราะการเลอืกใชช้นดิของไมใ้นการแกะสลักทีเ่มือ่กาลเวลาผา่นไปจงึเกดิสทีีเ่ขม้ดํา หรอืเป็นเพราะคอนเซปตข์องชา่งยุคนัน้ทีจ่ง

ใจเลอืกสขีองธรณีอันอุดมสมบรูณ์  ** การเดนิทางขึน้สูย่อดเขา อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บั

สถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นสําคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม ยอดเขา ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่อีายุกอ่นครสิตกาล 

โดยแต่เดมินัน้บรเิวณทีต่ัง้ของเมอืงแหง่นี้เป็นเพยีงหมู่บา้นของชาวเคลตเิบเรยีน  กอ่นทีก่องทพัคา ร์เทจ จะเขา้มาตั ้ งเป็นหมู่บา้น
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ใหม่บนบรเิวณเดมิทีม่ชีือ่ว่าซลัดเูบา และอยู่ยาวนานมาจนถงึในชว่งปลาย ของครสิตศ์ตวรรษ 1 ซึง่ตรงกบัยุคของ จักรพรรดอิอกสุ

ตุส พระองคไ์ดส้ง่กองทพัโรมันเขา้มา แผอ่ทิธพิลยังดนิ แดนคาบสมุทรไอบเีรยี รวมทั ้ งทีห่มู่บา้นแหง่นี้ก็ถกูกองทพัโรมัน เขา้ยดึ

ครอง และกลายมาเป็นทีต่ัง้ของกองทหารโรมันทีรั่กษาด่าน กอ่นทีจ่ะมกีารพัฒนาขึน้มาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่ ไกซาเรากสุตา โดยในยุค

นัน้เมอืงแหง่นี้มฐีานะเป็นถงึเมอืงหลวงของจังหวัดฮสิปาเนียซเีตรอีอร ์ในการปกครองของอาณาจักรโรมัน  และอยู่ยนืนานมาจน

เขา้สู ่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ชาวอาหรับทีเ่ขา้รุกรานและสามารถครอบครองเมอืงแหง่นี้ไดสํ้าเร็จ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นชือ่เมอืงมาเป็น 

ซารากสุตา และภายหลังก็ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึง่ของ อาณาจักรกาหลบิแหง่กอรโ์ดบาของราชวงศอ์ุไมยัด โดยตัวเมอืงนัน้ไดม้กีาร

พัฒนาและผสมผสานงานทางดา้นสถาปัตยกรรมจ นโดดเด่น และมคีว ามทันสมัยมากทีส่ดุในภาคเหนือของ คาบสมุทรไอบเีรยี 

กอ่นที ่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 เมอืงแหง่นี้จะเผชญิกบัความวุ่นวายของการแย่งอํานาจกนัเองในหมู่อาณาจักรชาวมุสลมิที่ แตกตัว

ออกมาจากการล่มสลายของอาณาจักรกอรโ์ดบา จนในทีส่ดุแลว้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 12 ชาวอารากอน ทีเ่ป็นกลุ่ มคนทีนั่บถอืครสิต์

ศาสนาไดเ้ขา้มายดึครองเมอืงแหง่นี้ไดสํ้าเร็จจากพวกอัลโมราวดิ กอ่นทีจ่ะตัง้ใหเ้มอืงแหง่นี้เป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอารา

กอน กอ่นทีอ่าณาจักรแหง่นี้จะมสีว่นในการรวบรวมแผน่ดนิในคาบสมุทรไอบเีรยีจนกลายมาเป็นประเทศสเปนในเวลาต่อมา  ทําให ้

เมอืงซาราโกซา มคีวามสําคัญในเชงิจติวญิญาณของการเป็นสเปนอย่างแทจ้รงิ แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเมอืงหลวงของประเทศสเปนในยุค

หลังทีร่วบรวมเป็นบกึแผน่แลว้ แต่เมอืงแหง่นี้ก็ยังคงความสําคัญมาจนถงึทกุวันนี้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดอรฟิ์วลาร ์(Plaza del Pilar) สถานทีสํ่า หรับการเดนิเทา้ชมเมือง เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีม่คีวาม

เกา่แกม่าตัง้แต่สรา้งเมอืง เป็นศูนยก์ลางของเมอืงซาราโกซา อกีทัง้จัตุรัสแหง่นี้ยังเป็นหนึง่ในจัตุรัสทีใ่หญท่ีส่ดุใน ทวปียุโรป เป็น

ทีต่ัง้ของโบสถ ์วหิาร และอาคารสําคัญเกา่แก ่แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ สวยงามและโดดเด่นไม่แพก้นั โดยมี

อนุสาวรยีท์ีสํ่าคัญๆ ตัง้อยู่หลายจุดดว้ยกนั ซึง่สว่นใหญแ่ลว้จะเป็นผูท้ีส่รา้งความเจรญิใหก้บัเมอืงแหง่นี้ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิาร แมพ่ระแหง่เสาศกัด ิส์ทิธิ ์ (Basilica of our Lady of the Pillar) หรอืทีรู่จ้ัก ใน

นาม ซานตามาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์สถานทีท่ีนั่บว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันล้ําค่า ของประเทศสเปน มขีนาดใหญเ่ป็ นอันดับ 9 

ของโลก สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1681-1872 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 191 ปี มเีรือ่งราวจากสมัยอดตีกาล ตามตํานานสมัย แรกเริม่

ของครสิตศ์าสนากล่าวไวว้่า นักบญุยาค็อบอัครสาวกไดม้าเผยแพร่ธรรมทีเ่มอืงซาราโกซา ทา่นกําลังทอ้แทม้ากเพราะมคีนกลับใจ

นอ้ยมาก งานเผยแพร่ธรรมของทา่นไม่ไดเ้กดิผลมากมายนัก  วันหนึง่ทา่นเห็นพระนางมารมีาปรากฏเพือ่ชกัชวนทา่นไปยัง เมอืง

เยรูซาเล็ม ในนมิตินัน้พระนา งปรากฎอยู่ บนเสาทีถ่กูแบกมาโดยหมู่ เทพนิกร และเชือ่กั นว่าเป็นเสาศักดิส์ทิธิต์น้เดยีวกบัทีเ่ป็นที่

เคารพนับถอืกนัในเมอืงซาราโกซาในปัจจุบนั 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัอลัจาฟีเลยี  (Palacio de la Aljaferia) พระราชวังถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตว รรษที่ 

11 เป็นพระราชวังฤดูรอ้นสําหรับผูป้กครองมุสลมิในสมัยอดตี ทียั่งคงความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตัว 

ซึง่สว่นทีม่คีวามเกา่แกท่ีสุ่ดของพระราชวังแหง่นี้ก็คอืในสว่นของ ทาวเวอร์  (Troubadour) หรอืหอคอย ซึง่จะมลีักษณะเป็นฐาน

สีเ่หลีย่มมกีารประดับประดาดว้ยโมเสกไดอ้ย่างงดงาม 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Goya, Zaragoza หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาราโกซา - เมอืงเซโกเวยี - สะพานสง่นํา้โรมนัโบราณแหง่เมอืงเซโกเวยี - มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี - เมอืง

มาดรดิ - สนามฟตุบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว - ประตชูยัเกา่แก ่ประจําเมอืงมาดรดิ - นํา้พุเทพแีห่งชยัชนะ -  ทีท่ําการ

ไปรษณีย ์- พระราชวงัหล วงแหง่เมอืงมาดรดิ  - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส  - อนุสาวรยี ์ดอนกโิฆเต ้  -  วหิารหลวง ประจํา

เมอืงมาดรดิ                              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่  เมอืงเซโกเ วยี (Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทา งประมาณ 4 ชัว่โมง  10 นาที) แควน้คาสตลี และเลออน ของ

ประเทศสเปน เป็นอกีเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วต่างใหค้วามสนใจไม่แพเ้มอืงอื่ นๆ โดยเมอืงเซโก เวีย นัน้เป็นที่ตัง้ของสถานที่ สําคัญ

มากมาย ไดแ้ก ่มหาวหิาร สะพานสง่น้ําโรมันโบราณ ปราสาท และโบสถห์ลายแหง่ทีเ่ป็นสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เชน่ ซาน

เอสเตบนั ซานมารต์นิ และซานมยีาน รวมไปถงึเขตเมอืงเกา่ลอ้มรอบดว้ยกําแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่8 (บนฐานที่มั่น

ของโรมัน ) และได ้รับกา รบรูณ ะในระหว่างค รสิต์ ศตวรรษที ่ 15 ไดร้บักา รขึน้ทะเ บยีน ให้เป็นมรดกโลกโดยอ งคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที่ ระลกึ  กบั สะพานสง่นํา้ โรมนัโบราณแหง่เมอืงเซโกเ วยี (Roman Aqueduct of Segovia) เป็น

สญัลักษณ์ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงนี้มากทีส่ดุ โดยสะพานสง่น้ําแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 

โดยชาวโรมันขณะทีก่ําลังขยายอํานาจในคาบสมุทรไอบเีรยีเพือ่นําน้ําจาก แม่น้ําฟรโีอ (Rio Frio) ซึง่หา่งออกไปประมาณ 18 

กโิลเมตรเขา้สูต่ัวเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดับตัวสะพานขึน้ในชว่ง 1 กโิลเมตรสดุทา้ยจากภูเขากวาด ารร์ามาถงึกําแพงเมอืงเ กา่ ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1985  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี (Catedral de Segovia) มหาวหิารศักดิ์สทิธิอ์ันวจิติ รงดงาม

แห่งประเทศ สเปน  เป็นโบสถน์กิายโ รมันคาทอลกิสไตล์ โกธคิทีต่ัง้อยู่ในจัตุรัสกลางเมอืง (Plaza Mayor) ของเมอืงเซโกเวยี 

(Segovia) โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัพระแม่มารยี ์ถกูสรา้งขึน้ในระหว่างปี ค .ศ. 1525-1577 ในสไตลโ์กธคิตอนปล าย 

ซึง่ลา้สมัยจากทีอ่ืน่ๆในทวปียุโรป วหิารหลังเกา่ตัง้อยู่ใกลก้บั ปราสาทอัลคาซา่ (Alcazar Castel of Segovia) ทีเ่คยถกูกองกําลัง

ใชใ้นการป้องกนัการลอ้มโจมต ีฝ่ายกบฏมเีจตนาจะใหโ้บสถใ์นการปกป้องพระธาตุอันศักดิส์ทิธิข์องพวกเขาและใชเ้ป็นกําแพงต่อ

กองทพัในปราสาทอัลคาซ่า (Alcazar Castel of Segovia) ทา่มกลางสงคราม ไดม้กีารเจ รจาแลกเปลีย่นเ พือ่หาขอ้ยุต ิแต่ก็ไม่

เป็นผล ทําใหโ้บสถต์ัง้อยู่ทา่มกลางซากปรักหกัพังจากสงคราม เนื่องจากมคีวามกลัวว่าโบสถจ์ะถกูการโจมตอีกีครัง้ จึ งไดทํ้าการ

ยา้ยโบสถแ์หง่นี้ไปยังทีต่ัง้ใน ปัจจุบนั โดยไดรั้ บการออกแบบจาก Juan Gil de Hontano และดูแลงานสานต่อดว้ยลูก ของเขา 

Rodrigo Gil de Hontanon โครงสรา้งของอาคาร มหีอ้งสงูสามชัน้และทางเดนิ มหีนา้ต่างลว ดลายและหนา้ต่างกระจกสจํีานวน

มาก ภายในเป็นลักษณะสไตลท์ีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของสไตลโ์กธคิตอนปลาย ยกเวน้โดมสรา้งขึ้นเมื่อราวๆปี ค.ศ. 1630 โดย 

Pedro de Brizuela มหีอระฆงัที่ สงูถงึเกอืบ 90 เมตร เดมิ สรา้งจากไมม้ะฮอกกานีอเมรกินั มโีครงสรา้งเป็นหลีย่มมยีอดแหลม

ปลายคลา้ยพรีะมดิ และเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศสเปน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

  
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ  (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) เป็นเมอืงหลวงแ ละเมอืงที่ใหญ่ทีส่ดุ

ของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็น เมอืงอันทนัสมัย ไดช้ือ่ว่า เป็นเมอืงหลวงทีส่วย  

และอยู่ในทําเลทีต่ัง้ทีส่งูทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เป็นเมอืงทีค่รัง้หนึง่ กษัตริย์ฟิลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบั จากเมอืงโทเ ลโดมา

ประทบัทีน่ี่ และประกาศใหเ้มอืงมาดรดิ เป็นเมอืงหลวงใหม่จนถงึปัจจุบนั 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว (Estadio Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟุ ตบอล

ทีม่ชีือ่เสยีงในเมอืงมาดรดิ ประเ ทศสเปน เป็น สนามเหย ้าของสโมสรฟตุบอ ลเรอัลมาดรดิ เริม่เปิดใชส้นามเ มือ่วันที ่27 ตุลาคม 

ค.ศ. 1944 เดมิมชีือ่ว่า สนามกฬีาชามารต์นิ (Estadio Chamartin) ตามชือ่ของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอย่ างเป็น

ทางการในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1947 เรอัลมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมือ่วันที ่

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

สนามแหง่นี้สามารถจุผูช้มไดม้ากทีส่ดุถงึ 120,000 คนหลังจา กทีม่กีารต่อขยายในปี ค .ศ. 1953 หลังจากนัน้ก็มกีารลดจํานว น

ความจุลงเนื่องจากตอ้งการเปลีย่นแปลงสนามใหม้คีวามทนัสมั ยมากขึน้ โดยบรเิ วณตั๋วยนืนัน้ไดย้ กเลกิไปในฤดูกาล 1998/99 

ตามกฎของยูฟ่าทีไ่ม่ใหม้กีารยนืชมเกมในขณะทีม่กีารแข่ งขันในรายการของยูฟ่า การเปลีย่นแปลงสนา มครัง้ล่ าสดุคอืการเพิม่

ความจุอกี 5,000 ทีน่ั่งรวมเป็น 80,400 ทีน่ั่งในปี ค.ศ. 2003 และกําลังมแีผนทีจ่ะเพิม่เตมิหลังคาลงไปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ประตชูยัเกา่แก่ ประจํา เมอืงมาดรดิ  (Puerta de Alcala of Madrid) ตัง้อยู่ ใจกลางเมอืง

มาดรดิ เป็นประตูเมอืงเก่ าของ เมอืงมาดรดิทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัดทีีส่ดุ โดยกษัตรยิค์าร์ ลอสที ่ 3 ทรงมดํีา รัสใหส้รา้งประตูนี้ใ นตน้

ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตูเดมิทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1559 ใหย้ิง่ใหญอ่ลังการสวยงามขึน้กว่าของเดมิ โดยสถาปนกิผูโ้ด่งดัง 

Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตูนี้ และมกีารตกแต่งดว้ยรูปสลัก ศลิปะนูนสงู และรูปปัน้  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลึ ก กบั นํา้พุเทพแีห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอุทิศใหแ้กเ่ทพ ธดิาไซเบลี น ใชเ้ป็ น

สถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ กนัคอื ทีท่ําการไปรษณีย ์(Post Office) ทียั่งคงเปิดทํากา ร

อยู่ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  กบั พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงมา ดรดิ (Royal Palace of Madrid) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แม่น้ําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหง่นี้ส รา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1738 ดว้ย

หนิออ่นทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิ ลปะแบบฝร่ังเศสและอิ ตาเลียน บรเิวณดา้นหน ้าของพระราชวั งเป็น

อุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดูกาล ผา่นชม อนุสาวรยี ์เซอรแ์วน เตส (Miguel de Cervantes) กวเีอกชาวสเปน  

ทีต่ัง้อยู่เหนือ อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแหง่นี้ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  กบั วหิารหลว งประจําเมอืงมาดรดิ (Almudena Cathedral) จะเป็นโบส ถสํ์าคัญข องเมือง

มาดรดิ ถอืเป็นโบสถห์ลวงของราชวงศ ์มกฎุราชกมุารก็ใชป้ระกอบพธิบีรมราชาภเิษกทีน่ี่ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบัพระราชวังหลวง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงมาดรดิ  - เมอืงโทเลโด  - มหาวหิารแหง่ เมอืงโทเลโด - ปราสาทแหง่เมอืงโทเลโด - เมอืงมาดรดิ  - ยา่นพลาซา่ 

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

                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่  เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  10 นาท)ี ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงป้อมนอ้ย  

เมอืงแหง่นี้ตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน มทีศันียภาพทีส่วยงาม มแีม่น้ําเทกสั (Tagus River) ไหลผา่นเมอืง มมีรดกทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงเกา่ของประเทศสเปน บุคคลและศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง หลายคน

ต่างเกดิและเคยพํานักอยู่ในเมอืงนี้ เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัลฟอนโซที ่10 และเอลเกรโก เมอืงโบราณแหง่นี้เคย

ถกูชาวโรมันเขา้ยดึครองเมอืง 2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาต่อมาไดถ้กูเปลี่ ยนมอืเขา้ปกครองโดยชาวยุ โรปและชาวอาห รับเผา่ต่ างๆ 

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

นครหลวงแหง่จักรวรรดขิองพระองคต์ลอดมา จนกระทัง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ทรงยา้ยราชสํานักไปประทบัอยู่ในเมอืงมาด รดิ ปัจจุบั น

อารยธรรมของชนต่างชาตคิรัง้กอ่นยังฝังแน่นคละกนัอยู่ในชวีติประจําวันของชาวเมอืง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงโทเลโด (Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo) เป็นวิหาร

ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแหง่เมอืงเซบญี่า สรา้งตั ้งแต่ศตวรรษที ่ 13 และ นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที่

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

ทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดทีมุ่มทัง้ 4 มุม ปราสาทแหง่นี้กอ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ ระทบัของ

จักรพรรดกิารโ์ลสที ่ 1 (Carlos I) หรือชาร์ลสท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่หง่นี้ในปัจจุบั นเป็นพพิธิภัณฑท์า งการทหารและเป็น

หอ้งสมุดของแควน้กสัตยีาลามันชา ทีบ่รเิวณจุดชมววิของเมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสทีสํ่าคัญของเมอืง มลีักษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่

วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ ่มน้ํีาพุตัง้อยูต่รงกลาง มตีราประจํา จังหวัดไล่เรยีงตามตัว อักษร เป็นทีท่ีเ่อาไว ้

พบปะ ทํากจิกรรม น่ังพักผอ่น จัดแสดงงานกลางแจง้ต่างๆทีสํ่าคัญของชาวเมอืง 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นพลาซา่ มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขต ยา่นปูเอต ้าเดลซอล (Puerta Del Sol) หรอื ประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของประเทศสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางร ถไฟใต ้

ดนิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย  

บรเิวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของ  อนุสาวรยีห์ม ีกบัตน้สตรอเบอรี่ (Statue of the Bear and Strawberry Tree) สญัลักษณ์

สําคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู่  ถนนกรานด์  เวยี (Gran Via Road) ชือ่นี้ เป็นภาษาสเ ปนหากแปลตรงตัวจะแป ลไดว้่า “ทางทีย่อด เยี่ยม” 

หรอืจะแปลไดอ้กีความหมายหนึง่ว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้นี้เป็นแหล่งชมุนุมของรา้นคา้ในเวลากลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอย่าง

หนาแน่นของบารใ์นยามคํ่าคนื มกีารใหฉ้ายาว่า “ถนนทีไ่ม่เคยหลับใหล” เพราะบารค์ลับต่ างๆ จะพากนัเปิดยา วไปจนถงึหกหรอื

เจ็ดโมงเชา้เลยทเีดยีว สําหรับทา่นทีไ่ม่นยิมการชอ้ปป้ิงหรอืบาร์ ก็ยังสามารถเดนิเล่นไป ตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่าง

งดงามอลังการ ซึ่ งดูจะขัดแยง้ในความตั ้ งใจแต่เดิมในการออกแบบวางผงัถนนเสน้นี้ให ้ เป็นไปแบบเรยีบง่าย  แต่กลับออกมา

ยิง่ใหญแ่ละสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงมาดรดิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเท ศสเปน  - ทา่อากาศยา นนานาชาตเิ ช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                                (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

11.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX320 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยาน นานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  - ท่าอากาศยาน นานาชาตสิุว รรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-)  

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

09.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  Cathay Pacific เทีย่วบินที ่

CX619 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการย ืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามกําหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
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 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าให ้ โรงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง บรษัิทขอสงวนสิ ทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเข า้ชมสถาน ทีต่่างๆ ตามร ายการระบ ุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่ น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่ านชม ทัง้นี้ขึ้ นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่ เพือ่คุ ม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ ไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถาม อัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่า งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณาสอบถ ามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจาก วนัจอง  ตัวอย่างเช่ น ทา่นทําจองวัน ที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่ วนนี้ภาย ในวันที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย ระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ร ายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ชําระ

เงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กร ณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากร ณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ  ตอ้งทําใน วันเวลาทําการ ของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่ างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน ยกเลกิการจองกบัทางบริ ษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดิ นทาง สําเนาบตัรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่ วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที่มคีา่ใชจ้า่ยต ามจริงมากกวา่กําหนด  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กา ร

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการั นตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแ บบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา  Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํา นวนทีก่ําหนด ทาง บรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่ มวีซีา่ และ อย่ างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเ พิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่ าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึ้ นจรงิทั ้งหมด  โดยคํานงึถงึประโยชน์ ของลูกคา้เป็นสํา คัญ 

กรณีออกบตัรโดยสาร เรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบิ น อาจไม่สามารถคนืค่ าบตัรโดยสารบา้งสว่น ส่ วนใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามา รถคนืได ้

(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันห ยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัห ้ องพักของแต่ละโรงแรม แตกต่างกนั จงึอาจทําให ้ หอ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประ เภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อ ยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มี หอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ ห รอื อา จมคีวาม

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเ รยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโ รงแรมสู งขึน้มากกว่ากําหนด หรอืหอ้ งพักเต็ม บรษัิท ฯขอสงวน สทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรป ทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เ ดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทั ดรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรอื ศนูยย์ ืน่รบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอื และถา่ยรูปทุกทา่น ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี ) ทัง้นี้ขึน้ อยู่กบั

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครใ นชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ที่ มผีูส้มัครเป็นจําน วน

มาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหน ดการนัดหมายวั นและเวลาจากทางสถานทตู หรอื

ศูนยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่ นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน แล ะ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่ งทีท่า่นสะดวก  แผนกวซีา่จะดําเนนิการ ใหด้ทีี่สดุทีจ่ะชว่ย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** สําห รบัการใหบ้รกิ าร และ คา่บรกิารของแต่ ละประเ ภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้ หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิ ศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 
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4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แต่วซีา่ยัง ไม่

ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นดําเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กร ณีทีท่า่นตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานั กใน

ประเทศปลา ยทาง (Hotel Stamp) ประกนัการ เดนิทาง (Insurance) โปรแก รมการทอ่งเทีย่ว ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่น

จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดินทางกะทนัหนั ทําให ้ตอ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิ ทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ 

อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธ วซี่า และ ทา่นจําเป็นต ้ องสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถึ งจะตอ้ง ชําระค่าธรรมเ นียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

6. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มปร ะเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่ เชงเกน้ฉบบันัน้ๆออก และตอ้งก ารใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบั

คณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มา

ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่ อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ รับผดิชอบเ กีย่วกบัความ

เสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเท่ านั ้น โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลับ รว มถงึวีซา่ชนดิทีอ่นุมัตโิด ยระบวุันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศ เชงเกน้  จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหน ้ าวซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัป ระเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่ งหน า้วซีา่แ ละหนา้ทีม่กีาร

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกู ตอ้ง หากไม่เป็น ไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนื ยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุ กรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบิ นไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

9. ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใ หข้อ้มูลเท็จแก่ สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิห ้

เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยื่ นคํารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้นัวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนวันเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน รวมไปถงึออก ให ้ณ วันเดนิทาง เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอื

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการที่ จําเป็นต้องแปล เชน่ หนงัสอืย ิ นยอมให้บุตรเด ินทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากสําน ั กงานเขต หรอื 

อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ หรอื สถ านทูต

ตอ้งการ เอกสารที่ แปลเรยีบรอ้ย จํา เป็นจะตอ้งไดร้บัการรบั รอง (มตีราประท ับ) จากกรมการก งสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์  ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบั มารดาและบิ ดา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ ไดเ้ดนิทางดว้ย ) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลู กคา้จําเ ป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยต นเอง ทา งบรษิ ัทฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ (ไม่จําเป็นตอ้งมตีราประทบั ) ทางบรษิทั

ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลัก ฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื หลังจากคณะ ประกนัการเดนิทาง ใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้ นการประกอบการยืน่ ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่น ไข ดว้ยตนเองทุ กกรณีไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่าร นัด

หมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิ่ มเตมิสว่นนี้ หรื อ สว่นใดสว่นหนึ่ งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีได ้ ก็ตาม 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิ

จะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ทา่นมีแผนการเ ดนิทางทีจ่ะเดนิทางไป ยังกลุ่มประเทศ เชงเกน้ต่อ จากคณะนี้ และ ทา่นมีความประสงค์ ขอวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุม วัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกให ้กบั

ทา่นอกีครัง้ กอ่นตัง้แต่ ขัน้ตอนการเก็ บเอกสาร หมายถงึเอกสา รการจองโรงแรม และ ตั๋วเค รือ่งบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ย โดยสมบู รณ์ตั ้งแต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถ้กูตอ้ง ครอบคลุม  และ บางกรณี บางประเ ทศ ทา่นจะไม่สามารถยืน่ขอวี ซา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข  (ขอ้ 3) และ หาก มคี่าใชจ่้ายเพิม่เติ มเนื่องจา กไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่

คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไ ม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึ งกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลิกการเดนิ ทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไ ข

การยกเลกิทัง้หมด  
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ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ ) สายการบนิจงึขอส งวนสทิธิใ์นกา รเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ งบนิทกุ

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ ตอนการจอง กรณีที่ แจง้ล่วงหน ้ากอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแต่ ละสาย

การบนิทีก่ําลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กรณีทีท่่ านถอืหนังสอืเดิ นทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัร์อันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นกา รอนุมัตขิองเคาท์ เตอรเ์ช็คอนิ  

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั ้งหมด หากทา่น ไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอื ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ ไวใ้นรายกา รไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หม ดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพล าดในการสะกดชือ่ นาม สกลุ คํานําห นา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ี ซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อ ดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายห รอืเสยีหาย ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราค า

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก์  พนักงาน หรอืตัวแทนของ ทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการให ้ คําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสา รลงนามโดยผู ้มอํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่ เกี่ยวขอ้งกบัทางบริ ษัท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหม าย ทางบรษัิ ทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉ พาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือ

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกร ณ์กฬีาฯ จะ ตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน ้ าที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบริ ษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่ างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริ่มทวัร ์(วันทีห่นึง่ ) ทา่นจําเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟล์ทของทา่นถึ งชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่ าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจําเป็น จะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  
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15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค้ําประกนั 

หากทา่นไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพท ย ์เพือ่ตรวจสอบอา ยุครรภ์ทีแ่น่นอน กบั วันทีเ่ ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้  ทา่นจําเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้ และแจง้รายละเอี ยดของอายุ ครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ  สว่นใหญ่  หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตัง้ครรภ์และไม่แจ ้งใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิต รวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ  มอีายุการใช ้งานคง เหลอืไม่น ้อยกว่า 6 เดอืน ณ  วันเดนิท างกลับ และมหีน ้ าว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน  

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีวั

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ที่การงาน  เป็นภาษาอังกฤษ  สามารถเขยีนแนะนํา ตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งย ืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

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

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

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. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

10. อาชพีปจัจบุนั  (การงาน/การเรยีน ) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น /เกษียณอายกุรณุาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

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

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

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

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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