
 

 
          

 



 

 
          

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)  
06.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต ์

แอร์ไลน์   เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเท่ียวบินท่ี EK 375  
13.00 น. ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
14.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี  EK143 
20.20 น. คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร รถโคช้รอรับคณะแลว้ออกเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

 น าคณะเขา้พกั Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelpuertamerica.com  
วันที่ 2 เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา 

มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเท่ียวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตั้งอยูใ่จกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เขา้ชม พระราชวงัหลวง (Palacio Real) มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้
พระราชวงัอื่นๆในทวีปยโุรป จากแนวคิดเปรียบเทียบความใหญโ่ตของวงัแวร์ซายส์ 
และความสวยงามของลูฟวใ์นฝร่ังเศส วงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างดว้ยหินทั้งหลงัในปีค.ศ.
1738 ในสไตลบ์าร็อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศส และอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยห้องต่างๆมากมายถึง 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงาม
แลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ,  เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ ไปชม ปลาซา เดอ เอส
ปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ท่ีตั้งอยูเ่หนือ
อนุสาวรียด์อนกิโฆเต ้

 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย น าชมนครแมดริดอนังามสง่า ผา่นน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศ

ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และ
อาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ท่ีท าการไปรษณีย ์ประตูชยัอาคาล่า (Puerta de Alcala) ท่ี
สร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัุรัสส าคญัของกรุง
มาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมศตวรรษท่ี 17 และอดีตท่ีท าการเมือง 
ติดกนัเป็น ตลาดซนัมีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นน้ีเป็นถนนคนเดิน เตม็ไปดว้ย
ร้านกาแฟน่ารัก ปูเอตา้ เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ จตัุรัสใจกลางเมือง ซ่ึง
นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ และห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El 
Corte Ingles อิสระใหท้่านเดินเท่ียวยา่น Walking Street ตามอธัยาศยั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world  
 น าคณะเขา้พกั Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelpuertamerica.com  
วันที่ 3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่เมืองโตเลโด ้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ศูนยก์ลาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบ
ไปดว้ยแม่น ้าตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก บนเนินเขาท่านจะเห็น 
กสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างขึ้นเพ่ือปกปักษ์
รักษาเมือง เขา้สู่เขตเมืองเก่าโดยผา่นประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หน่ึงในประตู

 



 

 
          

เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ทุกทกุแห่งของเมืองท่านจะไดช่ื้นชมกบัความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ มหาวิหารแห่งโตเลโด ้
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน 
เดิมมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็น
มรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน อีกดา้นหน่ึงท่านจะเห็น ป้อมอลัคาซาร์
เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 ไดรั้บการบูรณะและเป็น
พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั แลว้มีเวลาให้ท่านหาซ้ือของท่ีระลึกในยา่นกลางเมืองเป็นงาน
ฝีมือท่ีรู้จกักนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโดค้ือ ดาบและมีดเหลก็กลา้ แบบเคลือบด าฝัง
เงินทองและลวดทองแดง นอกจากน้ียงัมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านไดส้ะสมเป็น
ของประดบับา้นอีกดว้ย  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชมวิว เพ่ือชมทิวทศันข์องเมืองโตเลโดท้ั้งเมือง ซ่ึงเป็นทิวทศัน์

ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ไดจ้ าลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามย่ิง
กว่าของจริง  

 

 ออกเดินทางสู่เมืองกรานาดา้อดีตเมืองหลวงของพวกมวัร์ เมืองท่ีมีความเจริญสูงสุด
ทั้งทางวตัถุและศิลปะท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของพวกมวัร์และชาวยิว 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเขา้พกั Barcelo Granada Congress ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.barcelo.com 
วันที ่4 กรานาด้า - พระราชวงัอะลมับรา - กอร์โดบา  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. เขา้ชม พระราชวงัอะลมับรา ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีไม่มีอนัดบัอยา่งเป็นทางการ 

ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมวัร์ ไม่มีค าบรรยายใด
จะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอนัน่าท่ึงน้ีได ้ วงัแห่งน้ีมิได้
ย่ิงใหญ่เฉพาะภายนอก แต่อลงัการไปดว้ยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยคุก่อนท่ีได้
สร้างสรรคก์ารตกแต่งอยา่งวิจิตร ชมพระราชวงัหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไป
ดว้ยลวดลายแกะสลกับนเพดานไม ้ ลายเครือเถาบนปนูป้ันท่ีประดบัผนงั ลายลดาวลัย ์
และลายลูกไมฉ้ลุบนเรียวโคง้ของเสาหินอ่อน ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลอง
สวนสวรรคม์าไวบ้นดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบดว้ยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน 
เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องส าหรับเขา้เฝ้ากษตัริย ์และสุดปลายทางใตเ้ป็นลานสิงโต
สร้างขึ้นรอบน ้าพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพกัท่ีเคยตอ้นรับนกัเขยีนช่ือดงั วอชิงตนั 
เออร์วิง ในปี 1829 ท่ีเคยพ านกัในพระราชวงัแห่งน้ีนานถึง 3 เดือนและจุดสุดทา้ยท่ีไม่
ควรพลาดชมก็คือ พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดูร้อน ความงดงามของ
อุทยานสวนอนัร่มร่ืนและเขียวขจี ประดบัดว้ยน ้าพุและสระน ้าสมกบัความหมายท่ีว่า
อุทยานสถาปนิก 

   

   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางชมทศันียภาพของสเปนตอนใตใ้นแควน้อนัดาลูเซีย แควน้แห่งเกษตรกรรมท่ี

มีบทบาทส าคญัต่อสเปนมาทุกยคุทุกสมยั สร้างผลผลิต อาทิ น ้ามนัมะกอก พืชไร่ 
องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวนั เมืองกอร์โดบา ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรเมด็เอกแห่งแควน้
อนัดาลูเซีย เมืองท่ีนกัประวติัศาสตร์สากลมกัคุน้ในนามอาณาจกัรกาหลิบ ว่ากนัว่าใน
ยคุศริสตศ์ตวรรษท่ี 10 เมืองน้ีมีความย่ิงใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง
ของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยโุรป มีการสร้างมหาวิทยาลยั เนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม
และวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 
          

 น าคณะเขา้พกั Hotel Eurostars Palace Cordoba ***** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.eurostarspalace.com 

วันที่ 5 กอร์โดบา - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบ าฟลามิงโก้  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมเองกอร์โดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมนั (ปูเอนเต ้ โรมาโน) ทอด 

ตวัขา้มแม่น ้ากวาดลักีบีร์ เขา้ชม มัสยิดหลวงเมซกีต้า สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญข่องบรรดา
กาหลิบแห่งอูมยัยาด ท่ีแห่งน้ีคือบทสรุปของการปลูกฝังคริสตศ์าสนาลงบนอาณาเขต
อนัย่ิงใหญ่ของมุสลิมเดิม ท่านจะไดเ้ห็นศิลปะการสร้างโบสถข์องชาวคริสต์ อนัย่ิง 
ใหญแ่ต่ในขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือ มีห์รับ ซ่ึงถือเป็นสุดยอดสถาปัตย 
กรรมช้ินเอกบนกระเบ้ืองเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ  ไดรั้บการอนุรักษเ์ก็บรักษา
ให้ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ไดอ้ีกแลว้บนโลกใบน้ี 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง เซวิลล์ หรือ เซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็นเมือง

หลวงของแควน้อนัดาลูเซีย เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีพ้ืนท่ีโล่ง สวนสาธารณะ 
และสวนดอกไม ้ เมืองในฝันส าหรับผูต้อ้งการสัมผสัชีวิตราตรีอนัเร่าร้อน น าท่านไป
ชมส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละโคง้ประตูมีตรา
ประจ าจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มร่ืนงดงาม
ตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมและเพลดิเพลินกบัดนตรีและ
ระบ าฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย 

 

 น าคณะเขา้พกั Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.barcelo.com 

วันที่ 6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าเที่ยวเมืองเซบียา เขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญเ่ป็น

อนัดบัสามรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และ
ใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งงามวิจิตร สร้าง
ขึ้นแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการให้ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้อง
เก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพ เขียน, เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนา ท่ีท ามาจากทองค า
และเงิน ลว้นแตป่ระเมินค่ามิได ้ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย จากนั้น
ขึ้นชม หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียม ผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านท่ี
สุขภาพไม่เอ้ืออ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้มและน ้าพุ เพ่ือใชใ้นพิธีช าระ
ร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมี ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคง
มีคราบเงาความบรรเจิดและความคิดสร้างสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราช 
วงัของกษตัริยส์เปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางขา้มพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสท่ีเมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวงของ

เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 40,000 คน เมืองน้ีมีความ 
ส าคญัขึ้นมาในปี ค.ศ. 1577 ฟารูไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นเมืองท่ีพ านกัของผูด้  ารง
ต าแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โมซา 
(Rio Formosa) แหลง่อนุรักษท์างธรรมชาติของนกหลากหลายสายพนัธ์ุ ท่ีอพยพมา
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร่้วง จนเขา้สู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่
ในทวีปยโุรปตอนใตบ้นคาบสมุทรไอบีเรีย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 
          

 น าคณะเขา้พกั VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที่ 7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมช่ือดัง - แหลมโรก้า -   
ซินทร้า 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. เท่ียวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวงัหลวงอายเุก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ผสม 

ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์อยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นท่ีพ านกัอยา่ง
เป็นทางการของประธานาธิบดี มหาวิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาส
โก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนั
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลา
ก่อสร้างทั้งส้ิน 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว่้าเป็น 
World Heritage Site ภายในประกอบไปดว้ย อาคารส าคญัต่างๆ แลว้ไปชมหอคอย   
เบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ
เขา้ออก และเป็นจดุเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและคน้พบโลกของ วาสโก 
ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานูเอล
ไลน์ท่ีสวยงาม บนัทึกภาพกบั อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปีแห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยก
ยอ่งนกัเดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคสัตาร์ด (Nata de Pasteis) 
ในร้านขนมเก่าแก่ท่ีให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสตน้ต ารับของขนม
ไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองท่ีมีตน้ต ารับแทอ้ยูท่ี่โปรตุเกสและเขา้ไปเผยแพร่ใน
กรุงศรีอยธุยา โดยท่านทา้วทองกีบมา้ 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเลก็ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึง

เมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว และยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงาม ท่ี
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย เป็นเมืองตากอากาศท่ี
เตม็ไปดว้ยความสวยงาม ไมด้อก และแนวตน้ปาลม์ และคลาสสิค ดว้ยรีสอร์ตตาก
อากาศสีพาสเทล น าท่านไปชม แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของยโุรป 
ก่อนกลบัเขา้เมือง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นบนถนนคนเดิน จตัรัุสใจกลางเมือง ยา่น   
ชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเขา้พกั VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซีย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินภายในประเทศ   
 คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซ่ึงไดรั้บการขนานนามให้เป็นนครหลวงใน

เมดิเตอร์เรเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรืองดว้ยธุรกิจท่าเรือและการคา้ อีกทั้งยงัผสม 
ผสานประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นท่ีช่ืน
ชอบของบรรดานกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขามอนตจ์ูอิก ชมความสวยงามของตวัเมืองอีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้ง

ของสถานท่ีจดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
บนถนนกราเซีย น าคณะเขา้สู่จตัุรัสกาตาลุนญา จุดเร่ิมของยา่นถนนคนเดิน Las 
Ramblas ถนนท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินคา้นานาชนิด, แผง
ดอกไม,้ ศิลปินเร่และละครใบ ้ เช้ือเชิญให้นกัท่องเท่ียวเดินชมอยา่งไม่รู้เบ่ือ ปลายสุด
ของถนนเป็นอนุสาวรียโ์คลมับสั นกัเดินเรือผูค้น้พบโลกแถบใหม่หมู่เกาะ เวสต์  



 

 
          

อินดีส 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเขา้พกั Exe Cristal Palace Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที่ 9 ซิตีอ้อฟเกาดี ้- สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกมัป์นู 

- เดินทางไปสนามบนิ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัย่ิงใหญ่ของเกาด้ี ท่ีชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีก

ช่ือเรียกหน่ึงว่า City of Gaudi ท่านจะไดพ้บกบังานสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าคือ กาซ่า 
บตัโย ท่ีเกาด้ีออกแบบให้กบัเศรษฐีส่ิงทอในบาร์เซโลนา อีกหน่ึงแห่งท่ีน่าชมคือ กา
ซา มิลา เกาด้ี ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผูม้ัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่คัง่, 
ความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งถือเป็นแฟชัน่ในยคุนั้น น าท่านไปชม สวนสาธารณะเกวล 
(Park Guell) เป็นหน่ึงในงานสุดรักสุดหวงท่ีเกาด้ีอุทิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่
ปีค.ศ.1900-1914 น าชมสถานท่ีสุดทา้ยของเกาด้ีคือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย เม่ือสร้าง
เสร็จจะเป็นโบสถท่ี์หอคอยสูงท่ีสุดในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดอยู่
ท่ีเมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาด้ีคือ การรวบรวมรูปทรง
และพ้ืนผวิต่างๆ ในธรรมชาติมาใชแ้ละสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และ
ความสูงของมองตเ์ซร์ราต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าเขา้ชมสนามฟุตบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคมัป์ นู (Camp Nou) 

ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ตั้งอยูใ่นเมืองบาร์เซโลน่า 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแควา้นกาตาลูนยา่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกเม่ือปี ค.ศ. 1982 น าชมความย่ิงใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า 
ในส่วนท่ีจดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถว้ยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวติัและเร่ืองราว
ของทีม, ห้องผลงานของเมสซี ท่ีรวบรวมแมทช์และการท าประตูอนัน่าประทบัใจ 
บางเร่ืองราวบอกผา่นดว้ยระบบมลัติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพา
โนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตวัของนกัฟุตบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวัน
เข้าชมตรงกับการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม)  

 

 ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
21.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 188 
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
05.55 น. ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 
18.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), 
การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทาง
บริษทัฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

08 - 17 เมษายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
29 เม.ย. 08 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
06 – 15 พฤษภาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
17 – 24 มิถนุายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 



 

 
          

22 – 31 กรกฎาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
12 – 21 สิงหาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
03 - 12 กันยายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 
14 – 23 ตุลาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -22,500 

ค่าทัวร์รวม :  
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ   
✓ ค่าเขา้ชม Toledo Cathedral / ค่าเขา้ชม Alhambra Palace / ค่าเขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเขา้ชม Seville Cathedral / ค่า

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

แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และ
อาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั  

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

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

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
✓ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น และ

น าสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 คา่ PCR Test or ATK Test ในทุกกรณี 
 ค่า Test & Go ในทุกกรณี 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และคา่ภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้
ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 
60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่า
ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 
➢ กรณีคืนเงินมดัจ า หากมีค่าใชจ้่ายท่ีทวัร์ไดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเตม็จ านวน หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็



 

 
          

ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนั
เวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท้่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
และทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

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

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

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลนใ์นกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสายการบินเอมิเรสตไ์ดเ้ท่านั้น  
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการ
สูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าประเทศสเปน) 

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

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

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

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสูติ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  



 

 
          

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

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

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ียืน่ค  าร้องขอ    
วีซ่า ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่
ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

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

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


