
 
 
 

ทวัรย์โุรป SPAIN-PORTUGAL 9D6N (TK) 

สเปน–โปรตเุกส 

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 

ลสิบอน-ซนิทรา้-เซบยีา-กอรโ์ดบา-โทเลโด-้มาดรดิ-ซาราโกซา่-บารเ์ซโลนา่ 

วหิารเจโรนโิมส-หอคอยบเีล็ม –ปราสาทปีนา่ -แหลมโรกา้เคป้เดอรอกา้-จตรุสัแหง่เมอืงเซบยีา -
ระบาํฟลามงิโก-้สะพานโรมนั-มสัยดิเมสกติา้- มหาวหิารแหง่โทเลโด-้พระราชวงัหลวง PALACIO 
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สวนสาธารณะปารค์กเูอล-สนามฟตุบอลคมัป์น-ูคาซา่บตัโล-่ คาซามลิา-ชอ้ปป้ิงถนนลาแลมนาส 
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วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับลูประเทศตรุก ี

18.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ   ช ัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  TURKISH AIRLINES 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

22.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเทีย่วบนิทีT่K 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํา่
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง อสิตนับลู–กรงุลสิบอนโปรตเุกส-โอลดซ์ติ ี—้หอคอยบเีล็ม-ชมภายในวหิารเจโรนโิมส 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีรอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.25 น. ออกเดนิทางจากกรงุอสิตนับลูโดยสายการบนิTURKISH AIRLINESเทีย่วบนิทีT่K1755 
10.25 น.     สนามบนินานาชาตกิรงุ ลสิบอน ประเทศโปรตเุกส  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับกระเป่า

สมัภาระ จากนันํ้านทา่นสู่ กรงุลสิบอน เมอืงหลวงของโปรตเุกส ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าเตโย เป็นเมอืงทีม่ี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800ปี และเป็น เมอืงทีไ่ดรั้บการบรูณะขึน้ม าใหมจ่ากเหตกุ ารณ์แผน่ดนิไหว 
ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตอนใตบ้นคาบสมทุรไอบเีรยี 
(เวลาโปรตเุกส ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.) ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) 
(เวลาโปรตเุกส ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.) ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําทา่นชม กรงุลสิบอนLISBON ชมทัศนยีภาพของแมนํ่า้เตโย (TEJO)ทีไ่หลผา่นใจกลางเมอืงลสิบอน 
เป็นแมน้ํ่าทีก่วา้งใหญไ่พศาลราวกบัทะเล และยิง่กวา่นัน้โปรตเุกสถกูโอบลอ้มดว้ยชายหาดยาวกวา่ 170 

กม.ของผนืมหาสมทุรแอตแลนตกิจากนัน้ผา่นชมบรเิวณ
เมอืงเกา่ลสิบอน “โอลดซ์ติ ี”้  และจัตรัุสการคา้ทีส่รา้งขึน้
ในสมัยมารค์วสิ เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตร ีผา่นชม
สะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในยโุรป ซึง่สะพานนีม้ชี ือ่วา่ 
PONTE 25 ABRIL (ซึง่เมือ่วันที่ 25 APRIL ปี 1974 ไดเ้กดิการ
ปฏวิัตเิปลีย่นแปลงการปกครองมาสูร่ะบอประชาธปิไตย) 
นําทา่นเก็บภาพประทับใจกบั หอคอยบเีล็ม ( BELEM 
TOWER)โบราณสถานทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที่  16 สรา้งตาม
แบบสถาปัตยกรรมเกา่สมัยทีน่คร ลสิบอนอยูภ่ายใตก้ารยดึ

ครองของชนชาตมิัวรเ์ดมิสรา้งไวก้ลางน้ําเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการประภาคาร และยังเป็นคกุอกีดว้ยอดตี
เคยเป็นป้อมรักษาการณ์เดนิเรอืเขา้ออกและเป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอื 

จากนัน้นําทา่นชมวหิารเจโรนโิมส เป็นวหิารเกา่แกท่ีเ่ป็นเหมอืนสญัลักษณ์แหง่ความเจรญิรุง่เรอืงของ
โปรตเุกส โดยภายในวหิารตกแตง่อยา่งหรหูราดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ์( Manuelline) มี
ลวดลายของซุม้ประตแูกะสลักทีส่วยงาม ซึง่ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 70 ปี สรา้งในสมัยศตวรรษที1่6 โดย
กษัตรยิแ์มนนูเอลที ่1 องคสํ์าคัญทีส่ดุทีไ่ดส้รา้งชือ่เสยีงใหโ้ปรตเุกส วหิารแหง่นีม้คีวามสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรภ์ายในของสถานทีใ่ชใ้นการประกอบพธิี
ทางศาสนาของกษัตรยิท์ีม่ฐีานะเป็นอาราม และยังเป็นที่
ฝังศพของ วาสโก ดากามา (Vasco da Gama) นักเดนิเรอื
สํารวจผูย้ ิง่ใหญช่าวโปรตเุกส ทีไ่ดส้รา้งประวัตศิาสตร์
ดว้ยการคน้พบเสน้ทางเดนิเรอืจากเมอืงลสิบอน สู่
มหาสมทุรอนิเดยี วหิารนีไ้ดรั้บรองจากองคก์ารยเูนสโก ้
วา่ใหเ้ป็นมรดกโลก  จากนัน้แวะรา้นขนมชือ่ดง้เ ชญิทา่น
ลองชมิขนมทารต์คัสตารด์ (Nata de Pasteis) ในรา้นขนม
เกา่แกท่ีใ่หบ้รกิารมากวา่รอ้ยปี  และ ชมิขนมโปรตเุกส
ตน้ต ารับของขนมไทย อาท ิทองหยอด , ฝอยทองทีม่ตีน้ตํารับแทอ้ยูท่ีโ่ปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพรใ่น
กรงุศรอียธุยา โดยทา่นทา้วทองกบีมา้ 

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MERCURE ALMADA 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่  
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วนัทีส่ามซนิทรา้ –Pena Palace -แหลมโรกา้เคป้ เดอรอกา้-เซบยีา-จตรุสัแหง่เมอืงเซบยีา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืง ซนิทรา Sintraเป็นเมอืงเล็กๆ สงบ 
น่ารักอยูก่ลางป่า บนยอดเขามปีราสาทปีน่า Pena 
Palace ปราสาทยคุอศัวนิซอ่นตัวอยูใ่นหมูแ่มกไม ้
กลางอทุยานแหง่ชาต ิปัจจบุนัเป็นเมอืงมรดกโลก ที่
มพีระราชวังแหง่ชาต ิ( National Palace) 
พระราชวังเคลซุ ( Queluz) พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เสด็จพระราชดําเนนิเยอืน
เมอืงนีเ้มือ่คราวเสด็จประพาสยโุรป นําทา่นเดนิทาง
สูแ่หลมโรกา้ เคป้ เดอรอกา้CABO DA ROCA
สถานทีส่ดุทา้ยทีม่แีผน่ดนิ กอ่นจะถงึมหาสมทุรแอ
ตแลนตดิอสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เซบยีา SEVILLAเมอืงใหญอ่บัดับ 4 ของสเปนและเป็นเมอืงหลวงของแควน้อนั
ดาลเูซยีทีเ่รยีกไดว้า่จดุเดน่ของสเปนทัง้ประเทศ ไมว่า่จะเป็นเหลา้เชอรี ่วัวกระทงิ หรอืระบําฟลามงิโก 
รวมอยูด่ว้ยกนัทีน่ี ่ดว้ยภมูปิระเทศ และภมูอิากาศทีเ่หมาะสมทําใหก้ลุม่คนทีถ่อืวา่มอีารยธรรมสงูหลาย
กลุม่ผลัดกนัเขา้มาครอบครองเซบยีาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้จากแอฟรกิาจากโรมัน  วสิโิโกธ อาหรับจนถงึสมัย
พระนางอซิซาเบลลา่ที ่1 กบัพระเจา้เฟอรด์นิานยกทัพมาตแีละไดค้รอบครองเซบยีาในปี ค.ศ. 1448
ดังนัน้สิง่ทีห่ลงเหลอืจากทีเ่หลา่ผูป้กครองแตล่ะยคุสมัยทิง้ไวค้อื การผสมผสานทางวัฒนธรรมทีเ่ห็นได ้
ทัง้จากโบราณสถาน โบราณวัตถ ุและศลิปวทิยาสาขาตา่ง ๆนําทา่นชมความงามของสถาปัตยกรรมของ
ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Eapana)จตรุสัแหง่เมอืงเซบยีา อาคารรปูครึง่วงกลมเรยีงตอ่
กนัเป็นแนวยาว แตล่ะโคง้ประตจูะมตีราประจําจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอกัษรฝ่ังตรงขา้มเป็นอทุานยานมา
เรยีลยุซา่ รม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงไปดว้ยความโรแมนตคิอสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

 

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ AC SEVILLA FORUM 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  กรานาดา้–กอรโ์ดบา-สะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต ้โรมาโน)-ชมภายในมสัยดิเมสกติา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืง กรานาดา้ GRANADAอดตีเมอืงหลวงของพวกมัวร ์เมอืงทีม่คีวามเจรญิสงูสดุทัง้ทาง
วัตถ ุและศลิปะทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตัวของพวกมัวรแ์ละชาวยวิเป็นเมอืงทีอ่ดุมไปดว้ยประวัตศิาสตร ์
และสถาปัตยกรรมทีง่ดงามยอ้นกลับไปในทุง่และโรมันเป็นพันๆ ปีทีผ่า่นมา การผสมผสานของแอฟรกิา
เหนอื และวัฒนธรรมยโุรป และความคดิ เมอืงทีย่ังคงไดรั้บอทิธพิลอยา่งมากจากรากของมัวร์  ระหวา่ง
เดนิทางชมทัศนยีภาพของสเปนตอนใต ้
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ กอรโ์ดบา CORDOBAทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรเม็ดเอกแหง่แควน้อนัดาลเูซยี เป็นเมอืง
โรมันเกา่ซึง่เป็นเมอืงหลวงของบาตกิาอดตีเป็นศนูยก์ลางการปกครองยคุอสิลามเรอืงอํานาจ เป็นเมอืงที่
มศีลิปะวัฒนธรรมระหวา่งมสุลมิและครสิเตยีนนํา
ทา่นชมสถาปัตยกรรม สะพานแบบโรมนั (ปเูอน
เต ้โรมาโน) ทอดตัวขา้มแมน้ํ่ากวาดัลกบีรี์
จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม ภายใน มสัยดิเมสกติา้
สเุหรา่ทีม่ชี ือ่เสยีง และเคยไดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
โลกแหง่หนึง่ในชว่งปี ค.ศ. 700 ถงึ 800 มอีายุ
กวา่ 1,200 ปี เป็นเสมอืนเพชรยอดมงกฎุของ
สถาปัตยกรรมอาหรับทีม่เีพยีงหนึง่เดยีวในโลก 
และถอืไดว้า่มหัศจรรยม์าก ทีส่เุหรา่ของศาสนา
มสุลมิอยูร่ว่มชายคาเดยีวกนักบัโบสถข์องศาสนา
ครสิต ์ชมความยิง่ใหญแ่ละสวยงาม ภายในที่
สรา้งไวอ้ยา่งมหัศจรรยด์ว้ยเสาหนิออ่นสตีา่ง ๆ จํานวน 900 ตน้ เรยีงรายสบัหวา่งกนัอยา่งสวยงาม และ
เพดานแบบศลิปะแขกมัวรท์ีห่าชมทีอ่ืน่ไมไ่ด ้

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ AC HOTEL CORDOBA 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  โทเลโด ้-ชมภายในมหาวหิารแหง่โทเลโด-้มาดรดิ-ระบําฟลามงิโก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด้TOLEDO เมอืง
ประวัตศิ าสตร ์ซึง่มคีว ามหมายว่า ”เมอืง
ป้อมนอ้ย” ในอดตีเป็นเมอืงหลวงเก่ าของ
สเปน และเคยถกูช าวโรมันเข ้ายดึครอง
เมอืงเมือ่ 2,200 ปีมาแลว้ ปัจจบุนัอารย
ธรรมของชนต่ างชาตคิรัง้กอ่น ยังคงฝัง
แน่นคละกนัอยูใ่นชวีติประจําวันของ
ชาวเมอืง ลักษณะผังเมอืงโทเลโด ้เป็น
เอกลักษณ์ทีน่่ าชืน่ชมทีส่ดุของก าร
จัดสร า้งเมอืงโบร าณอนัสมบรูณ์แบบ ตัว
เมอืงร าย ลอ้มดว้ยเนนิเข ามากม าย 
ประดจุกําแพงธรรมชาตดิว้ยหบุผา3 แหง่
โดยมแีมน้ํ่าท าโคเป็นเสน้ท างคมน าคม นอกจ ากนีเ้มอืงโทเลโดเ้ป็นใจกล างของประวัตศิ าสตรแ์ละ
วัฒนธรรม ปจัจบุนัไดร้บัรองจากยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเกา่โทเลโดเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง !!เมนพูเิศษ ใหท้า่นลิม้รสขา้วผดัสเปน
อนัหอมกรุน่กบัซฟีู้ ด!! 
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บา่ย นําท่ านเขา้ชมภายในมหาวหิารแหง่โทเลโด้(TOLEDO CATHEDRAL)มหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุใน
สเปน เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1227 อนัเป็นสมัยทีศ่ลิปะแบบโกธคิกําลังแพรห่ล ายอยูใ่นยโุรป และเสร็จ
สิน้สมบรูณ์เมือ่ปีค.ศ. 1493 ถอืเป็นมหาวหิารสไตสโ์กธคิทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ และเป็นศนูยก์ลางแหง่
ศาสนาครสิตใ์นประเทศสเปนอกีดว้ย ชมหอ้งเก็บสมบตัขิองบชิอ็บแหง่โทเลโด ้ทีเ่ต็มไปดว้ยมงกฎุ 
และคฑาเพชร จ ากนัน้นําท่ านเดนิลัดเล าะตามตกึรามบา้นชอ่งเก่ าแกส่มัยโรมัน ท่ านจะประทับใจกบั
ความงดงามและความเก่าแกข่องโทเลโด ้ซึง่เหมอืนกบัพพิธิภัณฑท์ัง้เมอืง นําท่ านชม โรงงานผลติ
เครือ่งถมของสเปน ดามาสกโิน ่ทีส่วยงามดว้ยการนําทองและเงนิมาตเีป็นเสน้ และตอกลงบนโลหะสี
ดํา เป็นง านฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของโทเลโดม้ าชา้นาน จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสูก่รงุแมดดรดิ MADRID ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่ 2
ไดท้รงย า้ยทีป่ระทับ จ ากเมอืงโทเลโดม้ าไวท้ีน่ีแ่ละประก าศให ้
แมดดรดิขึน้เป็นเมอืงหลวงใหม ่ตั่งอยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน 

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงพรอ้ม
ชมระบําฟลามงิโกอนัลอืชือ่ของสเปน ชมลลีาทีซ่บัซอ้นท ัง้
เพลงดนตรแีละการเตน้รํา ซงึถอืวา่เป็นศลิปะประจําชาติ
และมชีือ่เสยีง 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณFORUM ALCALA 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีห่กมาดรดิ -พระราชวงัหลวง PALACIO REAL- ซาราโกซา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม กรงุแมดดรดิMADRID ไดช้ือ่วา่เป็น
เมอืงทีห่ลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกเริม่จาก
บรเิวณพลาซา่มายอร ์จตรัุสหลวงศนูยก์ลางเมอืง
เกา่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตรยิฟิ์ลลปิ
ที ่3 ดว้ยศลิปะผสม ออสเตรยี-สเปน นําทา่น เขา้
ชมภายในพระราชวงัหลวง PALACIO REAL
ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหมท่ีด่ัดแปลงมาจาก
กรกี-โรมัน โดยดา้นนอกตกแตง่ในสไตลแ์บบ
อติาเลีย่น สว่นภายในตกแตง่แบบฝร่ังเศส โดย
สรา้งขึน้แทนพระราชวังอลัคาซาร ์ซึง่ถกูไฟไหมเ้มือ่ ค.ศ.1734  ชมบรเิวณ ประตพูระอาทติย ์ Puerta 
del Sol จดุศนูยก์ลางเมอืงทีเ่ป็นยา่นการคา้-รา้นอาหาร ใหท้า่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีห์มเีกาะตน้สตรอเบอ
รี ่ซึง่เป็นตราสญัลักษณ์ประจํากรงุแมดรดิ จากนัน้เก็บภาพประทับใจบรเิวณจัตรัุสแหง่สเปนทีม่อีนุสาวรยี์
ของดอนกโีฆเต ้นวนยิายชือ่ดังของมเิกล เด ซาเวนเตสน้ําพทุีจั่ตรัุสซเีบเลส ชมรปูแกะสลักหนิออ่น 
เทพธดิาซเีบเลส น่ังบนรถซึง่เทยีมดว้ยสงิหโ์ต 2 ตัว แกะสลักดว้ยหนิออ่น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  เมนพูเิศษ ล ิม้รสหมหูนัสเปน  
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บา่ย เดนิทางสูเ่มอืง ซาราโกซา่ ZARAGOZAอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของเเควน้อารากอน ถอืวา่เป็นเเควน้
เกา่เเกท่ีม่บีทบาทในการกอ่ตัง้ราชอาณาจักรสเปนเลยทเีดยีว ระหวา่งเดนิทางทา่นจะไดส้มัผัสกบั
ธรรมชาตขิองภมูภิาคสเปนตอนกลาง และเมอืงนีย้ังไดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นเมอืงแหง่วัฒนธรรมของ
ทวปียโุรป ชมความงดงาม ภายนอกของสถาปัตยกรรมของ เอสปญันา พลาซา่ จัตรัุสใจกลางเมอืงทีม่ี
ความเกา่เเกม่าตัง้เเตส่รา้งเมอืง เเละไดช้ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางของเมอืงซาราโกซาอกีดว้ย ผา่นชมมหา
วหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์ วหิารขนาดใหญท่ีม่คีวามเกา่เเกข่องครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิ 
ตัวของวหิารนัน้มกีารกอ่สรา้งมาในเเบบบาร็อคอนัสวยงามเเละโดดเดน่ดว้ยหอคอยสงู ซึง่นักทอ่งเทีย่ว
ใหค้วามนยิมในการเดนิขึน้ไปเทีย่วชมยังหอคอยเพือ่ชมความสวยงามของทวิทัศนเ์มอืงซาราโกซาอนั
เกา่เเกอ่กีดว้ย นับวา่ทีน่ีเ่ป็นเเหลง่ชมุนุมของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการมาชมความสวยงามของ
เเลนดม์ารค์ ณ เมอืงเเหง่นี ้

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณEUROSTARS ZARAGOZA 4*  HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด บารเ์ซโลนา่ -มหาวหิารซากราดา แฟมเิลยี-สวนสาธารณะปารค์ กเูอล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืง บารเ์ซโลนา่ BARCELONA  
เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของสเปนและยังเป็น
หนึง่ทีไ่มค่วรพลาดดว้ยประการทัง้ปวง นอกจาก
ความหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรม อาหาร 
และความมชีือ่เสยีงดา้นกฬีาแลว้ เมอืงบารเ์ซโล
น่า ยังมชีือ่เสยีงดา้นสถาปัตยกรรมอนั
หลากหลายในสว่นตา่งๆ ของเมอืง 

เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําทา่น ถา่ยรปูกบัมหาวหิารซากราดา แฟมเิลยี  (Sagrada Familia) โบสถน์ีเ้ป็นโบสถท์ีม่คีวามสงู
มากทีส่ดุในโลกและเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงบารเ์ซโลนา เป็นงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภาพของ
อนัโตน ีเกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ ซากราดา แฟมเิลยี มคีวามสงู  170 เมตร ตัง้อยูบ่นถนน  Carrer de 
Mallorca งานชิน้นีม้คีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของเกาดี ้ตรงสสีนัอนัเรยีบนิง่แบบโทนสธีรรมชาต ิให ้
ความรูส้กึทีส่งบผอ่นคลายและเยอืกเย็นเพราะความทีเ่ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์แตก่็ยังคงรายละเอยีด
ละเมยีดละไม สงัเกตจากลวดลายสลักเสลาทีด่า้นนอกตัวโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถงึแรงศรัทธา
ในศาสนาอยา่งทว่มทน้ สมกบัเป็นงานชิน้สดุทา้ยทีเ่ขาอทุศิตนใหก้บัศาสนจักร กอ่นจะสิน้ลมใตเ้งาของ
ยอดโบสถน่ั์นเองจากนัน้นําทา่นชม ปารค์ กเูอล Park Guell  หรอื "สวนสาธารณะปารค์ กเูอล" คอื
สวนสาธารณะทีเ่ป็นผลงานการสรา้งสรรคข์องสถาปนกิอนัโตน ีเกาดี ้อ ีกรูเ์นต ( Antoni Gaudi i 
Cornet) หรอืทีรู่จั้กกนัใน นาม เกาดี ้สถาปนกิชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ทีม่สีว่นในการเคลือ่นไหวใน
แบบโมเดริน์นสิโม (อารต์นูโว) และมชีือ่เสยีงเรือ่งงานออกแบบทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของ
ตัวเองอยา่งสงู ปารค์ กเูอล สวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้า่ไมธ่รรมดา เนือ่งจากภายในสวนนัน้ถกูตกแตง่ไป
ดว้ยงานปฎมิากรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรมทีป่ระดับตกแตง่ลวดลายดว้ย เครือ่งกระเบือ้งโมเสกนับ
ลา้นชิน้ ตอ้งไมพ่ลาดชม "มังกรโมเสก" ( Mosaic dragon) ทีไ่ตค่ลานบนบนัไดน้ําพ ุอนัเป็นขวัญใจของ
นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้ ปารค์ กเูอล คอืสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้ใหผ้สมผสานไป
กบัธรรมชาตอิยา่งกลมกลนื โดยเฉพาะตกึอาคารรปูทรงแปลกๆทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่ว และ
มอีทิธพิลตอ่ เมอืงบารเ์ซโลนามากวา่ 100 ปี โดยสวนตัง้อยูบ่นเนนิเขาเอล คารเ์มล ( El Carmel) อยู่
ใกล ้ๆ กบัเมอืงบารเ์ซโลนา ( Barcelona)  ปัจจบุนัปารค์ กเูอล เป็นสว่นหนึง่ของผลงานทีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 2005 ทีส่วนสาธารณะแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่ง
ระหวา่งปี 1900 - 1914 โดยในชว่งแรกๆนัน้สวนยังคงเป็นพืน้ทีส่ว่นบคุคล แตต่อ่มาในปี 1922 จงึกลาย
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มาเป็นทีส่าธารณะ และไดก้ลายมาเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสําคัญมากแหง่หนึง่ของเมอืงบาร์
เซโลนา  

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ FRONT AIR COMGRESS 4*  HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด สนามฟตุบอลคมัป์นู -คาซา่ บตัโล-่ตกึประหลาดคาซามลิา-ถนนลาแลมนาส- อสิตนับลู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทกุทา่นชมเมอืงบารเ์ซโลนา่ผา่นชมสนามฟตุบอลคมัป์นูเป็นสนามฟตุบอล
ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1957 เคยใชจั้ดการแขง่ขนั
ฟตุบอลโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1982 จากนัน้นําทา่นสู ่คาซา่ บตัโล่ ก็ถอืวา่เป็นสถานที่
ยอดนยิมอยา่งมากทีบ่รรดานักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วบารเ์ซโลน่าจะตอ้งเเวะมา
เทีย่วชมกนัซกัครัง้ โดยอาคารเเหง่นีม้คีวามสวยงามเเละทีโ่ดง่ดังอยา่งมากก็มา
จากสถาปนกิชือ่ดังอยา่ง อนัโตน ีเกาดี ้ทีเ่ป็นผูม้าออกเเบบเเละตกเเตง่ตัวอาคาร
เเหง่นีใ้หใ้หมจ่นสวยงามอยา่งทีค่ณุไดเ้ห็นในทกุวันนี ้กอ่สรา้งมาตัง้เเตปี่ ค.ศ.
1877 โดยมตีระกลูบตัโลท่ีรํ่า่รวยในเมอืงบารเ์ซโลน่าเป็นเจา้ของ ซึง่ตระกลูนี้
เป็นเศรษฐใีนธรุกจิสิง่ทอในบารเ์ซโลน่า โดยหลังจากนัน้เเลว้ อนัโตน ีเกาดี ้ก็
เขา้ทํามาการตกเเตง่เเละปรับปรงุจนสวยงามเหมอืนในปัจจบุนั โดยจดุเดน่ที่
สวยงามอยา่งมากก็คอืบรเิวณหลังคาทีไ่ดไ้อเดยีมาจากหลังของมังกร สว่น
กระเบือ้งทีม่สีสีนันัน้ก็มลีักษณะเป็นเกล็ดมังกรทีส่วยงามอยา่งมาก จากนัน้นํา
ทา่นชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ ความเกา๋ถงึขัน้มรดกโลก La Pedreraหรอื ตกึ
ประหลาด คาซา มลิา (Casa Mila)สิง่กอ่สรา้งสไตลอ์ารต์นูโว ออกแบบโดย
สถาปนกิ Antoni Gaudíสรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่20 เอกลักษณ์ทีเ่ดน่ชดัสะดดุ

ตาอยา่งแรกของตกึประหลาด คาซา มลิา คอืตัวอาคารทีม่ผีนังโคง้เป็นคลืน่ ระเบยีงซึง่มลีักษณะคลา้ย
ถ้ํา และตรงกลางเป็นปลอ่งนําทา่นเขา้สู่ จตัรุสักาตาลนุญา  ยา่นถนนคนเดนิมุง่ตรงสูย่า่น ถนนลาแลม
นาสLas Ramblas ถนนทีม่ชีวีติชวีาทีส่ดุในบารเ์ซโลน่า แหลง่รวมรา้นคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีช่ ือ่ชอบของคณุทกุวัย และสนิคา้แบรนดเ์นม อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้ได ้
เวลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ**อสิระอาหารเทีย่ง** 

 

18.20น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINESเทีย่วบนิที ่TK1856 
23.50 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับล ูประเทศตรุก ีใหท้า่นแวะพกัและเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีเ่กา้ อสิตนับล ู- กรงุเทพ 

01.35น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ...โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINESเทีย่วบนิทีT่K68 

14.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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************************** 
 

อตัราคา่บรกิาร//กาํหนดการเดนิทาง  
 

25ม.ค.-2 ก.พ, 22ก.พ.-1ม.ีค., 21-29 ม.ีค.,18-26 เม.ย. 63 

9-17พ.ค.,16-24ม.ิย., 25ก.ค.-2 ส.ค, 15-23ส.ค. 63 

19-27ก.ย., 17-25 ต.ค., 7-15 พ.ย., 6-14 ธ.ค.,16-24 ธ.ค 63 

อตัราคา่บรกิาร  ราคา / บาท  

ราคาผูใ้หญพั่กหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,999 

เด็กอาย ุ7-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 69,999 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 69,999 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,900 

ราคาทัวรไ์มร่วมตั๋วเครือ่งบนิผูใ้หญ ่( ผูใ้หญ ่) – Join Land   55,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

98,000 

 
หมายเหต ุ: ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษสําหรบัผูเ้ดนิทาง 25ทา่นขึน้ไป ไมม่รีาคาเด็ก กรณีผูเ้ดนิทางไมค่รบตาม

จํานวน บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 5,900 บาท 
*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 

 
อตัรานีร้วม  

• ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลับ (ชัน้ ECONOMY) สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทกุแหง่  
• คา่ทีพั่กระดับ 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ
• คา่ธรรมเนยีมเชงเกน้วซีา่กรุ๊ป 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์ 
• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ชัว่โมง/วัน) 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบ ุในรายการทัวร ์ 
• หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์และชาํนาญเสน้ทางบรกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศและหัวหนา้ทัวร ์
• คา่ประกนัการเดนิทางของบรษัิทไทยววิัฒนป์ระกนัภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกนัภัยอายมุากกวา่ 18 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 2,000,000 
บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท – หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความ
คุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรณุา
สอบถามทางบรษิทัฯ 

 
อตัรานีไ้มร่วม   

• คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 
• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
• คา่พนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยโูร/ใบ/ครัง้ 
• คา่ใชจ้า่ยเดนิทางเดนิทางไป-กลับเพือ่ยืน่วซีา่สถานทตูแตล่ะแหง่ 
• คา่แปลเอกสารตามทีส่ถานทตูแจง้ 
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เงอืนไขการจองทวัร ์

 

จองทวัรแ์ละชําระเงนิ 

กรณุาจองทัวรแ์ละชาํระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 2 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิ

มัดจําดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หาก

ทา่นไมช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทา่นละ 30,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง , ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

-หากทา่นยกเลกิการเดนิทางอนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตูซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 

ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอ

วซีา่แบบกรุ๊ปและอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

     -หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกําหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผลวี

ซา่ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

-บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจาก

กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ , การนัดหยดุงาน , ภัยธรรมชาติ, การกอ่จลาจล , 

อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD 

PLAN ของ บ.ไทยววิัฒนป์ระกนัภัยทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะ

รักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นื

เงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

-ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับ  

-การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

SSAESP202010 
 



-กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- สําหรบัทีน่ ัง่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน ัง่ตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิกาํหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตกุารณฉุ์กเฉนิ หรอืมปีญัหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(นํา้หนกัของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ ีน่ ัง่ Long 

Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่น ัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

-ในกรณีหากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่10 ก.ค2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถอื

เป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั 

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่

อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบที่

มอีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่น

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม 

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่น

ระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่น

ไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้าํระ Reservation Fee ไป

แลว้  

สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า 

-คา่ทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากทา่นมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิารคา่สามารถแจง้

หัวหนา้ทัวรแ์ละชาํระคา่บรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ2 ยโูร / ใบ / คร ัง้ 

-สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

-สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 
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*ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนัก

สว่นทีเ่กนิ 

*บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บ. ไทยววิฒันป์ระกนัภยั* 

อืน่ๆเพิม่เตมิ 

-หากกรณีในครอบครัวของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
-ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตนิกัทอ่งเทีย่วจะใช้
หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้ 
โปรดทราบ ! 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 

ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เงือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดังนัน้ควรเตรยีมเอกสารตามทีส่ถานทตูแจง้
เงือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการ
อนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

2. การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  
หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุาร
ปฏเิสธวซีา่ 
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เอกสารขอวซีา่ 
**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจะตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพือ่สแกนลายนิว้มอื** 

วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัทาํการ ในกรณีทีส่ถานทตูกาํหนดวนันดัหมายยืน่วซีา่กรุป๊  

หากทา่นใดไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 บาท  

และ สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ ืน่เอกสารเขา้ไปแลว้ 

**เอกสารในการขอวซีา่  กรณุาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

 หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย
เพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จํานวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสี
ขาวเทา่น ัน้   สว่นของใบหนา้จากศรษีะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายกุารใช้
งานไมเ่กนิ 6  เดอืน (ไมส่วมแวน่ตาทกุชนดิ) 

 สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจําตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถ
ตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื) 

 สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
 ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
 สําเนาบตัรขา้ราชการ/ สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ในกรณีทีป่ลดเกษียณแลว้)/ สําเนาบตัรนักศกึษา  

 
หลกัฐานการทาํงาน 

 กรณีเป็นพนกังานบรษิทัหนังสอืรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยู่ อายไุมเ่กนิ 30วัน (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) 
จะตอ้งระบรุะบวุันเริม่เขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบุชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่ว 
หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลางา น (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)จดหมายรบัรองการทาํงานให้
ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ เตรยีมสําเนาทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับการจดทะเบยีนการคา้
ทกุหนา้ พรอ้มหนา้วัตถปุระสงค ์คัดสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับตัง้แตว่ันทีก่รุ๊ปออกเดนิทาง 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้  ใหทํ้าหนังสอืรับรองตัวเอง โดยระบปุระเภทงานที่
ประกอบการและทีต่ัง้รวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ  

 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สงักดั อายไุมเ่กนิ 30 วัน โดยจะตอ้งระบตํุาแหน่ง-วันเริม่งาน-เงนิเดอืน 
(ฉบบัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้ )ระบวุันเริม่เขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบุชว่งเวลาทีข่อลางาน
เพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลางาน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)จดหมาย
รบัรองการทาํงานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

 นกัเรยีน / นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาจากสถาบนั  อายไุมเ่กนิ 30(ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ)เทา่นัน้ ระบุ
ชือ่, ระดับการศกึษา, ชือ่สถาบนัการศกึษาใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและ
ประเทศ) 

หลกัฐานการเงนิ 

 สําเนาถา่ยสมดุเงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีงนิฝากแบบ ออมทรัพย ์หรอืบญัชฝีากประจําเทา่นั้ น  กรณุา
ปรับยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจบุนันับตัง้แตเ่ดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสารอพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 7วัน นัดจากวัน
นัดยืน่วซีา่ บญัชจีะตอ้งม ี100,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ พรอ้มแนบสําเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมี
การตอ่เลม่ กรณุาสําเนาหนา้  แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่แตล่ะเลม่ทีต่อ่พรอ้มกบัตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั)  ในวันทีย่ืน่วซีา่ตอ้งนํา BANK BOOK เลม่จรงิไปดว้ย 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

 หนังสอืรับรองจาก ธนาคาร BANK GUARANTEEขอกอ่นยืน่วซีา่ 7วัน นับจากวันนัดยืน่วซีา่ (ฉบบัจรงิเป็น
ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
 หากมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูอ้ืน่ จะตอ้งไปทํา BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยตอ้งใส่ชือ่นามสกลุ
ตามหนา้พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 
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 กรณีที่มบีรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิททา่นตอ้ง
ออกจดหมายอกีฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  วัน
เดนิทางไปกลับพรอ้มระบเุหตผุลทีจั่ดการเดนิทางครัง้นีใ้นจดหมายดว้ย(ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 
 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี 

 สําเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัย (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) พรอ้มสําเนาบตัรนักศกึษา 
 เด็กอายตํุา่วา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งทํา หนังสอื

ยนิยอมอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางอําเภอโดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไ ปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอื
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
 
 *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่
ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 ***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 ** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 
แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกําหนดวันยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดง
ไดท้ันทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยัง
ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์น
การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้
ทา่นหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้
จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  

 

กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี ้
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***กรณุากรอกรายละเอยีดตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง*** 
 
ชือ่ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) 
 
ชือ่(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………………. 
 
นามสกลุ........................................ .............................................................................................. .. 
 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ.....................จังหวัด..............................ประเทศ.......................สญัชาต.ิ..................... .. 
 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง...........................วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ................................. .... 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตง่งาน [  ] หยา่[  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบยีน [  ] จดทะเบยีน 
 
ชือ่คูส่มรส................................................................................................................................... ...... 
 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ................................. 
รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น......................................มอืถอื.........................................  
 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................................................... ...................... 
รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพทบ์า้น...................................มอืถอื...................................... ............... 
 
ชือ่สถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................. ............................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................. ............................................................................. ............. 
 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................................................................................
................................................................. ..................................................... ...................................... 
รหัสไปรษณีย.์....................................โทรศัพท.์.......................................... ..............................................  
***กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี*้** 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen StatesArea) ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

 
[  ] ไมเ่คย  [  ] เคย  

 
เมือ่วันที ่1 ....../....../...... - ....../....../...... , 2 ....../....../...... - ....../....../...... ,  
3 ....../....../...... - ....../....../......  
(กรอก วนั/เดอืน/ปี ตามวนัทีอ่อก / หมดอายวุซีา่ โดยเรยีงจากปีลา่สดุยอ้นหลงัไป 3 ปี เชน่ 01/01/13 - 01/03/13)  
 
บคุคลทีเ่ดนิทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์......................  
2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ์ ……………………. 

หมายเหต:ุ 
1. กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ  
2. ในกรณีทีเ่อกสารสง่ถงึบรษัิทฯ แลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจทําใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกในภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่ง
เครง่ครัด) 
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