
 

 

AMAZING EUROPE  
SPAIN-PORTUGAL 9D6N (TK) 
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

 

ลิสบอน-ซินทรา้-เซบียา-กอรโ์ดบา-โทเลโด-้มาดริด-ซาราโกซา่-บารเ์ซโลน่า 

วิหารเจโรนิโมส - หอคอยบีเล็ม – ปราสาทปีนา่ - แหลมโรกา้ - จตัรุสัแห่งเมืองเซบียา  

ระบ าฟลามิงโก ้– สะพานโรมนั – มสัยดิเมสกิตา้ – มหาวิหารแห่งโทเลโด ้- พระราชวงัหลวง 

PALACIO REAL – เอสปัญนาพลาซา่ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟิ์วลาร ์– คาซา่บตัโล ่– คา

ซามิลา – มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย – สวนสาธารณะปารค์กเูอล – สนามฟตุบอลคมัป์น ู-  

ชอ้ปป้ิงถนนลาแลมนาส 

ราคาพิเศษ 69,999.- 

**(รวมทิปหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถ ค่าวีซา่ และอาหารครบม้ือ ชิมเมนทูอ้งถ่ินข้ึนช่ือ)** 

ก าหนดเดินทาง 20-28 ม.ค., 17-25 ก.พ. , 24 มี.ค.-1 เม.ย., 21-29 เม.ย. 62 

5-13 พ.ค., 2-10 มิ.ย., 14-22 ก.ค. , 18-26 ส.ค. 62 

22-30 ก.ย., 20-28 ต.ค., 10-18 พ.ย., 22-30 ธ.ค. 62 
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วนัแรก  กรงุเทพ – อิสตนับลู ประเทศตรุกี 

18.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอรส์ายการบิน  TURKISH AIRLINES 

เจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

22.35 น. ออกเดินทางส ู่นครอิสตนับลู ประเทศตรุกี เท่ียวบินท่ี TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทีวีส่วนตวัทกุที่นัง่ และสายการบินบริการอาหารค า่และอาหาร

เชา้ระหวา่งเที่ยวบินสูน่ครอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

วนัท่ีสอง อิสตนับลู – กรงุลิสบอน โปรตเุกส-โอลดซิ์ต้ี—หอคอยบีเล็ม-ชมภายในวิหารเจโรนิโมส 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

08.25 น. ออกเดินทางจากกรงุอิสตนับลูโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK1755 

10.25 น.         สนามบินนานาชาติกรงุลิสบอน ประเทศโปรตเุกส หลังผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มรับกระเป่า

สมัภาระ  

จากนั้นน าท่านสู่กรงุลิสบอน เมืองหลวงของโปรตเุกส ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น า้เตโย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกวา่ 800ปี และเป็นเมอืงที่ไดร้ับการบรูณะขึน้มาใหมจ่ากเหตกุารณแ์ผน่ดินไหว ตัง้อยู่ในทวีปยโุรป

ตอนใตบ้นคาบสมทุรไอบีเรีย 

(เวลาโปรตเุกส ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.) ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

(เวลาโปรตเุกส ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.) ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าท่านชม กรงุลิสบอน LISBON ชมทัศนียภาพของแม่น ้าเตโย (TEJO) ที่ไหลผา่นใจกลาง เมืองลิสบอน 

เป็นแม่น ้าที่กวา้งใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และย่ิงกว่านั้น

โปรตเุกส ถกูโอบลอ้มดว้ยชายหาดยาวกว่า 170 กม. ของ

ผืนมหาสมทุรแอตแลนติก จากนั้นผ่านชมบริเวณเมืองเก่า

ลิสบอน “โอลด์ซิต้ี” และจัตรุัสการค้าที่สร้างขึ้นในสมัย 

มารค์วิส เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตรี ผา่นชมสะพาน

แขวนท่ียาวท่ีสดุในยโุรป ซ่ึงสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 

ABRIL ( ซ่ึ ง เ มื่ อ  25 APRIL ปี  1974 ไ ด้ เ กิ ดก ารปฏิ วั ติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูร่ะบอบประชาธิปไตย)  

น าท่านเก็บภาพประทับใจกับ หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 

สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าสมัยที่นครลิสบอนอยู่ภายใตก้ารยึดครองของชนชาติมัวร์ เดิมสรา้งไว้

กลางน า้เพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ ประภาคาร และยังเป็นคกุอีกดว้ย  อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณเ์ดินเรือ

เขา้ออกและเป็นจดุเร่ิมตน้ของการเดินเรือ 

จากนั้นน าท่าน เขา้ชมภายใน วิหารเจโรนิโมส เป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความ

เจริญรุ่งเรืองของโปรตเุกส โดยภายในวิหารตกแต่งอย่างหรหูราดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลน์ 

(Manuelline) มลีวดลายของซุม้ประตแูกะสลกัที่สวยงาม ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งนานถึง 70 ปี สรา้งในสมยัศตวรรษ

ที่ 16 โดยกษัตริย์แมนนเูอลที่ 1 องค์ส าคัญที่สดุที่ไดส้รา้ง

ชื่ อ เสี ยง ให้ โปรตุเกส  วิหารแห่ งนี้ มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ภายในของสถานที่ใชใ้นการประกอบพิธีทาง

ศาสนาของกษัตริย์ที่มีฐานะเป็นอาราม และยังเป็นที่ฝังศพ

ของวาสโก ดากามา (Vasco da Gama)  นักเดินเรือส ารวจผู้

ย่ิงใหญ่ชาวโปรตเุกส ที่ไดส้รา้งประวัติศาสตรด์ว้ยการคน้พบ

เสน้ทางเดินเรือจากเมืองลิสบอน สู่มหาสมทุรอินเดีย วิหารนี้

ไดร้ับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก  

จากนั้นแวะร้านขนมชื่อดง้เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่

ใหบ้ริการมากว่ารอ้ยปี และชิมขนมโปรตเุกสตน้ต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด ฝอยทองที่มีตน้ต ารับ

แทอ้ยู่ที่โปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรงุศรีอยธุยา โดยทา่นทา้วทองกีบมา้ 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ MERCURE ALMADA 4* HOTEL หรอื เทียบเท่า  



 

วนัท่ีสาม  ซินทรา –Pena Palace -แหลมโรกา้ เคป้ เดอรอกา้ - เซบียา- จตรุสัแห่งเมืองเซบียา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดินทางสู่เมือง ซินทรา Sintra เป็นเมืองเล็กๆ สงบ น่ารักอยู่กลาง

ป่า บนยอดเขามีปราสาทปีนา่ Pena Palace  ปราสาทยคุอัศวินซ่อนตัว

อยู่ในหมูแ่มกไมก้ลางอทุยานแห่งชาติ ปัจจบุันเป็นเมืองมรดกโลก ที่มี

พระราชวังแห่งชาติ  (National Palace) พระราชวังเคลุซ (Queluz) 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินเยือน

เมอืงนีเ้มือ่คราวเสด็จประพาสยโุรป  

น าท่านเดินทางสู่แหลมโรกา้ เคป้ เดอรอกา้ CABO DA ROCA สถานที่สดุทา้ยที่มีแผ่นดิน ก่อนจะถึง

มหาสมทุรแอตแลนติก อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ จากนัน้เดินทางสู ่เมืองเซบียา SEVILLA 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย เมืองเซวิลลห์รือ เซบียา SEVILLA เมืองใหญ่อับดับ 4 ของสเปน และเป็นเมืองหลวงของแควน้อันดาลเูซีย 

ที่เรียกไดว้่าจดุเด่นของสเปนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้เชอร่ี วัวกระทิง หรือระบ าฟลามิงโก รวมอยู่

ดว้ยกันที่นี่ ดว้ยภมูิประเทศและภมูิอากาศที่เหมาะสมท าใหก้ลุ่มคนที่ถือว่ามีอารยธรรมสงูหลายกลุ่มผลัด

กนัเขา้มาครอบครองเซบียาอย่างตอ่เนือ่ง ทัง้จากแอฟริกา โรมนั  วิสิโโกธ อาหรับ จนถึงสมยัพระนางอิซซา

เบลล่าที่ 1 กับพระเจา้เฟอรด์ินานยกทพัมาตีและไดค้รอบครองเซบียาในปีค.ศ. 1448 ดังนัน้สิ่งที่หลงเหลือ

จากที่เหล่าผูป้กครองแต่ละยคุสมัยทิ้งไวคื้อ การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เห็นไดท้ั้งจากโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และศิลปวิทยาสาขาต่างๆ น าท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของ ปลาซา เดอ 

เอสปาญา (Plaza de Eapana) จตัรุสัแห่งเมืองเซบียา  อาคารรปูคร่ึงวงกลมเรียงตอ่กนัเป็นแนวยาว แต่

ละโคง้ประตจูะมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงขา้มเป็นอทุานยานมาเรียลยุซ่า ร่มร่ืน

งดงามตระการตา และแฝงไปดว้ยความโรแมนติก อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ 

 
เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ AC SEVILLA FORUM 4* HOTEL หรอื เทียบเท่า  

วนัท่ีส่ี   กรานาดา้ – กอรโ์ดบา-สะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต ้โรมาโน)-ชมภายในมสัยิดเมสกิตา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดินทางสู่เมือง กรานาดา้ GRANADA อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสงูสดุทั้งทาง

วัตถ ุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว เป็นเมืองที่อดุมไปดว้ยประวัติศาสตร์ 

และสถาปัตยกรรมที่งดงามยอ้นกลับไปในทุ่งและโรมันเป็นพันๆ ปีที่ผ่านมา การผสมผสานของแอฟริกา

เหนือ และวัฒนธรรมยโุรป และความคิด เมืองที่ยังคงไดร้ับอิทธิพลอย่างมากจากรากของมัวร์ ระหว่าง

เดินทางชมทศันยีภาพของสเปนตอนใต ้
 

 



 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กอรโ์ดบา CORDOBA ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแควน้อันดาลเูซีย เป็นเมืองโรมัน

เก่าซ่ึงเป็นเมืองหลวงของบาติกา อดีตเป็นศูนย์กลางการ

ปกครองยคุอิสลามเรืองอ านาจ เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรม

ระหวา่งมสุลิมและคริสเตียน น าทา่นชมสถาปัตยกรรม สะพาน

แบบโรมนั (ปเูอนเต ้โรมาโน) ทอดตัวขา้มแมน่ า้กวาดัลกีบีร์  

จากนั้นน าท่าน เข้าชมภายในมัสยิดเมสกิต้า สุเหร่าที่มี

ชื่อเสียง และเคยไดช้ื่อว่าใหญ่ที่สดุในโลกแห่งหนึ่งในช่วงปีค.ศ. 

700 ถึง 800 มีอายกุว่า 1,200 ปี เป็นเสมือนเพชรยอดมงกฎุของสถาปัตยกรรมอาหรับที่มีเพียงหนึ่ง

เดียวในโลก และถือไดว้่ามหัศจรรย์มากที่สเุหร่าของศาสนามสุลิมอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับโบสถ์ของ

ศาสนาคริสต ์ชมความย่ิงใหญ่และสวยงามภายในที่สรา้งไวอ้ย่างมหัศจรรยด์ว้ยเสาหินอ่อนสีตา่งๆ จ านวน 

900 ตน้ เรียงรายสบัหวา่งกนัอย่างสวยงาม และเพดานแบบศิลปะแขกมวัรท์ี่หาชมที่อ่ืนไมไ่ด ้ 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ AC HOTEL CORDOBA 4* HOTEL หรอื เทียบเท่า  

วนัท่ีหา้  โทเลโด ้-ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด-้ มาดริด-ระบ าฟลามิงโก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโทเลโด ้TOLEDO เมืองประวัติศาสตร์ ซ่ึงมี

ความหมายว่า ”เมืองป้อมนอ้ย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของ

สเปน และเคยถูกชาวโรมันเขา้ยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปี

มาแลว้ ปัจจบุันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝัง

แน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจ าวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมือง

โทเลโด ้เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สดุของการจัดสรา้งเมือง

โบราณอันสมบรูณ์แบบ ตัวเมืองรายลอ้มดว้ยเนินเขามากมาย 

ประดจุก าแพงธรรมชาติ ดว้ยหบุผา 3 แห่ง โดยมีแมน่ า้ทาโคเป็นเสน้ทางคมนาคม นอกจากนี้เมืองโทเลโด้

เป็นใจกลางของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม ปัจจบุนัไดร้บัรองจากยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มืองเก่าโทเล

โดเ้ป็นเมืองมรดกโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  !!เมนพิูเศษ ใหท้่านลิ้มรสขา้วผดัสเปน

อนัหอมกร ุน่กบัซีฟู้ ด!!  

บ่าย น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด ้(TOLEDO CATHEDRAL) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในสเปน 

เร่ิมสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1227 อนัเป็นสมยัที่ศิลปะแบบโกธิคก าลงัแพร่หลายอยู่ในยโุรป และเสร็จสิ้นสมบรูณ์

เมื่อปีค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตสโ์กธิคที่สวยงามที่สดุแห่งหนึง่ และเป็นศนูยก์ลางแห่งศาสนาคริสต์

ในประเทศสเปนอีกดว้ย ชมหอ้งเก็บสมบัติของบิช็อบแห่งโทเลโด ้ที่เต็มไปดว้ยมงกฎุ และคฑาเพชร จากนัน้

น าท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบา้นชอ่งเก่าแก่สมยัโรมนั ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่

ของโทเลโด ้ซ่ึงเหมอืนกบัพิพิธภัณฑท์ัง้เมือง น าท่านชม โรงงานผลิตเครื่องถมของสเปน ดามาสกิโน่ ที่

สวยงามดว้ยการน าทองและเงินมาตีเป็นเสน้ และตอกลงบนโลหะสีด า เป็น

งานฝีมอืที่มชีือ่เสียงของโทเลโดม้าชา้นาน  

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่กรงุแมดดรดิ MADRID ที่ซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปที่ 2 ได้

ทรงยา้ยที่ประทับ จากเมืองโทเลโดม้าไวท้ี่นี่และประกาศใหแ้มดดริดขึ้นเป็น

เมอืงหลวงใหม ่ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง พรอ้มชมระบ า 

ฟลามิงโก อนัลือช่ือของสเปน ชมลีลาท่ีซบัซอ้นทัง้เพลงดนตรีและการ

เตน้ร า ซึงถือว่าเป็นศิลปะประจ าชาติและมีช่ือเสียง 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ FORUM ALCALA 4* HOTEL หรอื เทียบเท่า  

 

 

 



 

วนัท่ีหก  มาดริด -ชมภายในพระราชวงัหลวง PALACIO REAL- ซาราโกซ่า-เอสปัญนา พลาซ่า-มหาวิหาร

ซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านชม กรงุแมดดริด MADRID ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่

หลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เร่ิมจากบริเวณพลาซ่ามา

ยอร์ จัตรุัสหลวงศนูย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 

1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ดว้ยศิลปะผสม ออสเตรีย-

สเปน น าท่าน เขา้ชมภายในพระราชวงัหลวง PALACIO 

REAL ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจาก

กรีก-โรมนั โดยดา้นนอกตกแต่งในสไตลแ์บบอิตาเลียน ส่วน

ภายในตกแต่งแบบฝรัง่เศส โดยสรา้งขึ้นแทนพระราชวังอัล

คาซาร์ ซ่ึงถกูไฟไหมเ้มื่อค.ศ.1734  ชมบริเวณ ประตพูระอาทิตย์ Puerta del Sol จดุศนูย์กลางเมืองที่เป็น

ย่านการคา้-รา้นอาหาร ใหท้่านถ่ายรปูกับอนสุาวรียห์มีเกาะตน้สตรอเบอร่ี ซ่ึงเป็นตราสัญลักษณ์ประจ า

กรงุแมดริด จากนัน้เก็บภาพประทับใจบริเวณจัตรุัสแห่งสเปนที่มีอนสุาวรียข์องดอนกีโฮเต ้นวนิยายชื่อดัง

ของมเิกล เด ซาเวนเตส น า้พทุี่จตัรุัสซีเบเลส ชมรปูแกะสลกัหินออ่น เทพธิดาซีเบเลส นัง่บนรถซ่ึงเทียมดว้ย

สิงโต 2 ตวั แกะสลกัดว้ยหินออ่น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  เมนพิูเศษ ล้ิมรสหมหูนัสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ่าย เดินทางสู่เมือง ซาราโกซ่า ZARAGOZA อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเเควน้อารากอน ถือว่าเป็นเเควน้เก่า

เเก่ที่มีบทบาทในการก่อตั้งราชอาณาจักรสเปนเลยทีเดียว ระหว่างเดินทางท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาติ

ของภมูิภาคสเปนตอนกลาง และเมืองนี้ยังไดร้ับการเสนอชื่อใหเ้ป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของทวีปยโุรป ชม

ความงดงามภายนอกของสถาปัตยกรรมของ เอสปัญนา พลาซ่า จัตรุัสใจกลางเมืองที่มีความเก่าเเก่มา

ตัง้เเตส่รา้งเมอืง เเละไดช้ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางของเมืองซาราโกซาอีกดว้ย ผา่นชมมหาวิหารซานตา มาเรยี 

เดอรฟิ์วลาร ์ วิหารขนาดใหญ่ที่มีความเก่าเเก่ของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตัวของวิหารนัน้มีการ

ก่อสรา้งมาในเเบบบาร็อคอันสวยงามเเละโดดเดน่ดว้ยหอคอยสงู ซ่ึงนกัท่องเที่ยวนิยมเดินขึน้ไปเที่ยวชมยัง

หอคอย เพ่ือชมความสวยงามของทิวทัศนเ์มืองซาราโกซาอันเก่าเเก่อีกดว้ย นบัว่าที่นี่เป็นเเหล่งชมุนมุของ

บรรดานกัทอ่งเที่ยวที่ตอ้งการมาชมความสวยงามของเมอืงเเห่งนี้  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ EUROSTARS ZARAGOZA 4*  HOTEL หรอื เทียบเท่า  

วนัท่ีเจ็ด บารเ์ซโลน่า-ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย-สวนสาธารณะปารค์ กเูอล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่เมือง บารเ์ซโลน่า BARCELONA  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปนและยังเป็นหนึ่งที่ไม่ควร

พลาดดว้ยประการทั้งปวง นอกจากความหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรม อาหาร และความมีชื่อเสียงดา้น

กีฬาแลว้ เมอืงบารเ์ซโลนา่ ยังมชีือ่เสียงดา้นสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายในสว่นตา่งๆ ของเมอืง 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 



 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) โบสถน์ีเ้ป็นโบสถท์ี่มคีวามสงูมาก

ที่สดุในโลกและเป็นสัญลักษณข์องเมืองบารเ์ซโลนา เป็นงาน

ชัน้ยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้

เลื่องชื่อ ซากราดา แฟมิเลีย มีความสงู 170 เมตร ตั้งอยู่

บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจาก

งานชิ้น อ่ืนของเกาดี้  ตรงสีสันอันเ รียบนิ่งแบบโทนสี

ธรรมชาติ ใหค้วามรูส้ึกที่สงบผอ่นคลายและเยือกเย็นเพราะ

ความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมยีด

ละไม สังเกตจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้นนอกตัวโบสถ์และ

ภายใน แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างทว่มทน้ สมกบัเป็นงานชิน้สดุทา้ยที่เขาอทุิศตนใหก้บัศาสน

จักรก่อนจะสิ้นลมใต้เงาของยอดโบสถ์นัน่ เอง  จากนั้นน าท่านชม ปาร์ค กเูอล Park Guell  หรือ 

"สวนสาธารณะปารค์ กเูอล" คือสวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสรา้งสรรค์ของสถาปนิกอัน โตนี เกาดี้ อี 

กรูเ์นต (Antoni Gaudi i Cornet) หรือที่ร ูจ้กักนัใน นาม เกาดี้ สถาปนกิชาวคาตาลนั ประเทศสเปน ที่มสีว่นใน

การเคลื่อนไหวในแบบโมเดิรน์นสิโม (อารต์นโูว) และมชีือ่เสียงเร่ืองงานออกแบบที่มคีวามเป็นเอกลักษณแ์ละ

เป็นตัวของตัวเองอย่างสงู ปารค์ กเูอล สวนสาธารณะที่ เรียกไดว้่าไมธ่รรมดา เนื่องจากภายในสวนนัน้ถกู

ตกแต่งไปดว้ยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งลวดลายดว้ยเคร่ืองกระเบ้ือง

โมเสกนับลา้นชิ้น ตอ้งไม่พลาดชม "มังกรโมเสก" (Mosaic dragon) ที่ไต่คลานบนบันไดน า้พ ุอันเป็นขวัญใจ

ของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกอีกดว้ย นอกจากนี้แลว้ ปารค์ กเูอล คือสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้ใหผ้สมผสาน

ไปกบัธรรมชาติอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะตึกอาคารรปูทรงแปลกๆที่ไดร้ับความสนใจจากนกัท่องเที่ยว และ

มีอิทธิพลต่อ เมืองบารเ์ซโลนามากว่า 100 ปี โดยสวนตั้งอยู่บนเนินเขาเอล คารเ์มล (El Carmel) อยู่ใกล้ๆ

กบัเมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona)  ปัจจบุันปารค์ กเูอล เป็นสว่นหนึง่ของผลงานที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 2005 ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1900 - 1914 

โดยในชว่งแรกๆนัน้สวนยังคงเป็นพ้ืนที่ส่วนบคุคล แต่ต่อมาในปี 1922 จึงกลายมาเป็นที่สาธารณะ และได้

กลายมาเป็นจดุดึงดดูนกัทอ่งเที่ยวที่มีความส าคัญมากแห่งหนึง่ของเมอืงบารเ์ซโลนา   

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ FRONT AIR COMGRESS 4*  HOTEL หรอื เทียบเท่า  

วนัท่ีแปด สนามฟตุบอลคมัป์น-ูคาซ่า บตัโล-่ ตึกประหลาดคาซามิลา-ถนนลาแลมนาส – อิสตนับลู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทกุท่านชม เมืองบารเ์ซโลน่า กันอย่างเต็มอ่ิม แวะถ่ายภาพกับ ดา้นหนา้สนามฟตุบอลคมัป์น  ูเป็น

สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป เปิดใชง้านครั้งแรกเมือ่ปีค.ศ. 1957 เคยใชจ้ดัการแขง่ขนัฟุตบอลโลกเมือ่ปี

ค.ศ. 1982  จากนัน้น าท่านสู่ คาซ่า บตัโล่ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมอย่าง

มากที่บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบาร์เซโลน่าจะตอ้งเเวะมาเที่ยวชมกันซัก

ครั้ง โดยอาคารเเห่งนี้มีความสวยงามเเละที่โด่งดังอย่างมากก็มาจากสถาปนิก

ชือ่ดงัอย่าง อนัโตน ีเกาดี้ ที่เป็นผูม้าออกเเบบเเละตกเเตง่ตัวอาคารเเห่งนี้ใหใ้หม่

จนสวยงามอย่างที่คณุไดเ้ห็นในทกุวันนี้ ก่อสรา้งมาตั้งเเต่ปีค.ศ.1877 โดยมี

ตระกลูบัตโล่ที่ร า่รวยในเมืองบารเ์ซโลน่าเป็นเจา้ของ ซ่ึงตระกลูนี้เป็นเศรษฐีใน

ธรุกิจสิ่งทอในบารเ์ซโลนา่ โดยหลงัจากนัน้เเลว้ อนัโตน ีเกาดี้ ก็เขา้ท ามาการตก

เเต่งเเละปรับปรงุจนสวยงามเหมือนในปัจจบุัน โดยจดุเด่นที่สวยงามอย่างมาก



 

ก็คือบริเวณหลังคาที่ไดไ้อเดียมาจากหลังของมงักร ส่วนกระเบ้ืองที่มีสีสันนัน้ก็มีลักษณะเป็นเกล็ดมังกรที่

สวยงามอย่างมาก จากนัน้น าท่านชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ความเก๋าถึงขัน้มรดกโลก La Pedrera หรือ 

ตึกประหลาด คาซา มิลา (Casa Mila) สิ่งก่อสรา้งสไตลอ์าร์ตนโูว ออกแบบโดยสถาปนิก Antoni Gaudí  

สรา้งตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 20 เอกลักษณท์ี่เด่นชดัสะดดุตาอย่างแรกของตึกประหลาด คาซา มิลา คือตัว

อาคารที่มผีนงัโคง้เป็นคลื่น ระเบียงซ่ึงมลีกัษณะคลา้ยถ า้ และตรงกลางเป็นปลอ่ง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้สู่ จตัรุสักาตาลนุญา ย่านถนนคนเดินมุง่ตรงสู่ย่าน ถนนลาแลมนาส Las Ramblas ถนนที่มี

ชวิีตชวีาที่สดุในบารเ์ซโลนา่ แหลง่รวมรา้นคา้แฟชัน่ เสื้อผา้ เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ชื่อชอบของคณุทกุวยั และ

สินคา้แบรนดเ์นม อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบิน 

18.20 น. เหินฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK1856 

23.50 น.  เดินทางถึงกรงุอิสตนับล ูประเทศตรุกี ใหท้่านแวะพกัและเปล่ียนเครือ่ง 

วนัท่ีเกา้  อิสตนับล ู- กรงุเทพ 

01.35 น. เหินฟ้าส ูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68 

14.50 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

************************** 
 

อตัราค่าบรกิาร//ก าหนดการเดินทาง  
 

20-28 ม.ค., 17-25 ก.พ. , 24 มี.ค.-1 เม.ย., 21-29 เม.ย. 62 

5-13 พ.ค., 2-10 มิ.ย., 14-22 ก.ค. , 18-26 ส.ค. 62 

22-30 ก.ย., 20-28 ต.ค., 10-18 พ.ย., 22-30 ธ.ค. 62 

 

 

หมายเหต ุ: ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษส าหรบัผ ูเ้ดินทาง 25 ท่านข้ึนไป ไมมี่ราคาเด็ก  

กรณีผ ูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวน บรษิทัขอเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 5,900 บาท 

*******ตัว๋เป็นตัว๋โปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
 

อตัราน้ีรวม  

• ตัว๋เครือ่งบิน ไป – กลบั (ชัน้ ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษสีนามบินทกุแห่ง  

• ค่าที่พักระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบ ุ

• ค่าธรรมเนยีมเชงเกน้วีซ่ากรุ๊ป 

• ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการทวัร ์ 

• ค่าพาหนะในระหวา่งน าเที่ยวทัง้หมดตามที่ระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบ ุในรายการทวัร ์ 

อตัราค่าบรกิาร  ราคา / บาท 

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 69,999 

เด็กอาย ุ7-12 ปี (เสริมเตียง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 69,999 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 69,999 

พักเดี่ยวเพ่ิมทา่นละ 12,900 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – Join Land   55,900 

ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงนิจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ที่ทา่นละ  

(ราคาสามารถยืนยันไดก็้ตอ่เมือ่ที่นัง่ confirm เทา่นัน้) 

95,000 



 

• หัวหนา้ทวัรท์ี่มปีระสบการณแ์ละช านาญเสน้ทางบริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าธรรมเนยีมทิปคนขบัรถตา่งประเทศและหัวหนา้ทวัร ์

• ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒนป์ระกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวัยวะจากอบุัติเหต ุส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกว่า 18 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไมเ่กิน 2,000,000 บาท และ

ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความค ุม้ครองในกรณี

สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรณุาสอบถามทางบรษิทั 
 

อตัราน้ีไมร่วม   

• ค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3 % และภาษมีลูค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษ ี

• ค่าธรรมเนยีมหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

• ค่าพนกังานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยโูร/ใบ/ครั้ง 

• ค่าใชจ้า่ยเดินทางเดินทางไป-กลบัเพ่ือย่ืนวีซ่าสถานทตูแตล่ะแห่ง 

• ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทตูแจง้ 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์
 

จองทวัรแ์ละช าระเงิน  

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทต่อผ ูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงนิ

มดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น และกรณุาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงือ่นไข  

การยกเลิก 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 30,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถกูปฎิเสธการเขา้เมือง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 

-หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้ับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า  ไมว่่า

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบคุคล หรือยกเลิกพรอ้มกันทั้งหมด ให้

ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไขของวันเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้ับการพิจารณาอนมุตัิ

วีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะน าใหท้า่นย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซ่ึงจะร ูผ้ลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจ

มคี่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

-หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวีซ่าของ

ทา่นไมผ่า่น บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมคื่นเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด

เหตจุ าเป็นสดุวิสัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุัติเหต ุโดยสิทธิ

ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซ้ือประกันเพ่ิมเติมแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของบ.ไทยวิวัฒน์

ประกนัภยัที่ระบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นี ้จะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไว้

ใหไ้ดม้ากที่สดุ และทางบริษทัจะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนือ่งจากการกระท า

ที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนเีขา้เมอืง และจะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 
 

 

 

 

 

 



 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ลา่ชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน  

-ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบั  

-การจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดด้ าเนนิการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ไมส่ามารถคืนเงนิไดท้กุกรณี  

-ส าหรบัท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอย ูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผ ูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผ ูท่ี้มีรา่งการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และช่วยเหลือผ ูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในกรณีท่ีเครือ่งบินเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน หรอืมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ้าหนกั

ของประตปูระมาณ 20 กิโลกรมั) และไม่ใช่ผ ูท่ี้มีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long Leg ข้ึนอย ู่กบั

ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านัน้ และมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  

-ในกรณีหากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน  

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 10 ก.ค 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง 

ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพ่ิมที่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกันตามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี อณุหภมูิ

ต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่า
โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม โรงแรมในยโุรปที่มี
ลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัด และไมม่ีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและ

หอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ

ดังกล่าวได ้ทางบริษทัจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหท้่านได้

เขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชม

สถานที่ดงักลา่วได ้ทางบริษทัจะไมม่กีารคืนเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

สมัภาระและค่าพนกังานยกกระเป๋า  

- ค่าทัวรไ์มไ่ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงคต์อ้งการใชบ้ริการสามารถแจง้หัวหนา้

ทวัรแ์ละช าระค่าบริการใหก้บัโรงแรมใบละ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

- ส าหรับน า้หนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

- ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
* ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมบิีนดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

*บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผ ูโ้ดยสาร 

ซ่ึงความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บ. ไทยวิวฒันป์ระกนัภยั* 



 

อ่ืนๆเพ่ิมเติม  

-หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

-ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ 

หากท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกตินกัท่องเท่ียวจะใชห้นงัสือเดินทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมเูท่านัน้ 

โปรดทราบ !  
 

**เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรษิทัแจง้ไวแ้ลว้** 
 

ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. ทางสถานทตูมีการแจง้เงือ่นไขการเตรียมเอกสารในการขอย่ืนวีซ่า ดังนัน้ควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทตูแจง้เงือ่นไข

มา หากท่านเตรียมเอกสารไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้มส่ามารถย่ืนวีซ่าไดห้รือถกูปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า 

ทางบริษทัสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

2. การอนมุตัิวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บ  หากทา่นถกู

ปฏิเสธการขออนมุตัิวีซ่า ทางสถานทตูไมคื่นอตัราค่าธรรมเนยีมในการย่ืนวีซ่า และมสีิทธิ์ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า 

เอกสารขอวีซ่า 

**ผ ูเ้ดินทางทกุท่านจะตอ้งมาแสดงตวัท่ีสถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ** 

วีซ่าใชเ้วลาพิจารณาประมาณ 15 วนัท าการ ในกรณีท่ีสถานทตูก าหนดวนันดัหมายย่ืนวีซ่ากร ุป๊  

หากท่านใดไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่านละ 500 บาท  

และ สถานทตูไมอ่นญุาตใหดึ้งเลม่พาสปอรต์ หากไดย่ื้นเอกสารเขา้ไปแลว้  

**เอกสารในการขอวีซ่า  กรณุาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดินทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

▪ หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย

เพ่ือประกอบการพิจารณาวีซ่า 

▪ รปูถ่ายสีขนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จ านวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว

เท่านัน้ ส่วนของใบหนา้จากศรีษะถึงคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม. อายกุารใชง้านไม่

เกิน 6  เดือน (ไมส่วมแว่นตาทกุชนิด) 

▪ ส าเนาทะเบียนบา้น/บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่
ได ้(เบอรม์อืถือ) 

▪ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

▪ ใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

▪ ส าเนาบัตรขา้ราชการ/ ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีที่ปลดเกษยีณแลว้)/ ส าเนาบัตรนกัศึกษา  

หลกัฐานการท างาน  

▪ กรณีเป็นพนกังานบริษทั หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัที่ท างานอยู่อายไุมเ่กิน 30 วัน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) 

จะตอ้งระบ ุระบวุันเร่ิมเขา้งาน / อัตราเงนิเดือน / ต าแหนง่งาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) จดหมายรบัรองการท างานให้

ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ เตรียมส าเนาทะเบียนการคา้ ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับการจดทะเบียนการคา้ทกุ

หนา้ พรอ้มหนา้วตัถปุระสงค ์คัดส าเนาไมเ่กิน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัที่กร ุ๊ปออกเดินทาง 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบียนการคา้ ใหท้ าหนงัสือรับรองตวัเอง โดยระบปุระเภทงานที่ประกอบการ

และที่ตัง้รวมถึงระยะเวลาในการเปิดกิจการ  

▪ ขา้ราชการ จะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกัด อายไุม่เกิน 30 วัน โดยจะตอ้งระบตุ าแหน่ง-วันเร่ิมงาน-เงินเดือน 
(ฉบับจริงภาษาองักฤษเทา่นัน้) ระบวุนัเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงนิเดือน / ต าแหนง่งาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที่ขอลางานเพ่ือ



 

เดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  จดหมาย

รบัรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

▪ นกัเรียน / นกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายไุมเ่กิน 30 วัน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) เท่านั้น 
ระบชุื่อ, ระดับการศึกษา, ชื่อสถาบันการศึกษา ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานทตูและ

ประเทศ) 

หลกัฐานการเงิน 

▪ ส าเนาถ่ายสมดุเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจ าเท่านั้น  กรณุา

ปรับยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจบุันนบัตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร อัพเดทก่อนย่ืนวีซ่า 7 วัน นดัจากวัน

นดัย่ืนวีซ่า บัญชจีะตอ้งม ี100,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ พรอ้มแนบส าเนาหนา้บัญชหีนา้แรกที่มชีือ่เจา้ของบัญช ี(หากมกีาร

ต่อเล่ม กรณุาส าเนาหนา้  แรกที่มีชื่อเจา้ของบัญชีของเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชี เงินฝากเป็นปัจจบุัน)  ใน

วนัที่ย่ืนวีซ่าตอ้งน า BANK BOOK เลม่จริงไปดว้ย 

** สถานทตูไมร่บัพิจารณาสมดุเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ในทกุกรณี** 

▪ หนังสือรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนย่ืนวีซ่า 7 วัน นับจากวันนัดย่ืนวีซ่า (ฉบับจริงเป็น

ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

▪ หากมีการรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับผูอ่ื้น จะตอ้งไปท า BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยตอ้งใส่ช่ือนามสกลุตามหนา้

พาสปอรต์ของผ ูร้บัรองและผ ูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 

▪ กรณีที่มบีริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด ทางบริษทัทา่นตอ้งออกจดหมาย

อีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทาง วันเดินทางไปกลับ 

พรอ้มระบเุหตผุลที่จดัการเดินทางครั้งนีใ้นจดหมายดว้ย (ฉบับจริงเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีท่ีผ ูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี 

▪ ส าเนาสตูิบัตร (ในกรณีที่อายยุังไมค่รบ 20 ปีบริบรูณต์อ้งแนบมาดว้ย) 

▪ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั (ฉบับจริงภาษาองักฤษ) พรอ้มส าเนาบัตรนกัศึกษา 

▪ เด็กอายตุ ่าว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา-มารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าหนังสือ

ยินยอมอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอโดยที่บิดา-มารดาจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการ

อนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกับอีกทา่นหนึง่ได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต

ลงลายมอืชือ่และประทบัตราจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 
 

▪ การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั้ง 

▪ หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษทัขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณต์ามนดัหมาย

และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งนี้ทางบริษัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

▪ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่า

ของทา่น เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

▪ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั 

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

▪ กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษัททัวร์ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่

หากกรณีท่านที่ตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงไดท้ัน

ทา่นนัน้จะตอ้งมาย่ืนเดี่ยวและแสดงตวัที่สถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดียวกนั  

▪ ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบเุทา่นัน้ การปฏิเสธวีซ่าอนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอม หรือผดิวตัถปุระสงคใ์นการย่ืนขอวี

ซ่าทอ่งเที่ยว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัร์ออก

เดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้  จะค านึงถึงประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั  



 

 

กรณุากรอกขอ้ความในเอกสารดา้นลา่งน้ี 
 

***กรณุากรอกรายละเอียดต่อไปน้ีใหค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง*** 
 

ช่ือ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง) 
 

ชือ่(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………………. 
 

นามสกลุ........................................................................................................................................ 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด.....................จงัหวดั..............................ประเทศ.......................สญัชาติ............... ......... 
 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง...........................วนัที่ออก........................วนัหมดอาย.ุ..................................... 

สถานภาพ [  ] โสด  [  ] แต่งงาน [  ] หยา่  [  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบียน [  ] จดทะเบียน  
 

ชือ่คู่สมรส......................................................................................................................................... 
 

ท่ีอย ูต่ามทะเบียนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ....................................................................................................

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

โทรศัพทบ์า้น......................................มอืถือ......................................... 
 

ท่ีอย ูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................................................................................................

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

โทรศัพทบ์า้น...................................มอืถือ..................................................... 
 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ................................ 

ต าแหนง่งาน............................................................................................................................................ 
 

ท่ีอย ูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

.............................................................................................................................................................................................................. ...................

........................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.......................................โทรศัพท.์..................................................... 

***กรณุากรอกขอ้มลูต่อไปน้ี*** 

ท่านเคยเดินทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาหรอืไม่ 
 

[  ] ไมเ่คย  [  ] เคย  
 

เมือ่วันที่   1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......, 3 ....../....../...... - ....../....../...... 

(กรอก วนั/เดือน/ปี ตามวนัที่ออก / หมดอายวีุซ่า โดยเรียงจากปีลา่สดุยอ้นหลงัไป 3 ปี เชน่ 01/01/13 - 01/03/13)  
 

บคุคลท่ีเดินทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์...................... 

2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ…์…………………. 

หมายเหต:ุ 

1. กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง  

2. ในกรณีที่เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไมค่รบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจท าใหท้่านเกิดความไม่

สะดวกในภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้(โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


