
 

 

 ใบเตรียมตวัเดินทางและข้อมลูเบือ้งต้นท่ีควรทาํความเข้าใจ 

ประเทศสเปน  บารซ์าโลนา 
1. วนัเดินทาง วนัเดนิทางไป  วนัศุกรท์ี ่26 พฤษภาคม 2560   
  สายการบนิการต์าร ์ เทีย่วบนิที ่  QR 835    

เวลาออก    2025  
       

   
 

 
 
วนัเดนิทางกลบั  วนัอาทติยท์ี ่4 มถุินายน 2560 

  สายการบนิการต์าร ์ เทีย่วบนิที ่ QR 834 
เวลาเครือ่งถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ    1240  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 2 ขาเขา้ ทางออก B       
สอบถามเวลาเครือ่งบนิลงทีแ่น่นอน     0-2134-3517-8 

2.  ประเทศท่ีไป    สเปน เมอืงบารซ์าโลนา , เมอืงมาดรดิ 
3.  เวลา    บารซ์าโลนา  เวลาจะ   ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง 

เช่น  เวลาประเทศไทย  0600  เวลาทีบ่ารซ์าโลนา จะเป็น  เวลา 0100 เป็นตน้ 
4.  ภมิูอากาศ/การแต่งกาย บารซ์าโลนา  เดอืน พฤษภาคม  เป็น ฤดใูบไมผ้ล ิ  

ตํ่าสดุ   14  องศาเซลเซยีส    สงูสดุ  23  องศาเซลเซยีส   
(วนัที ่15 พฤษภาคม  2560) 
ควรแต่งกาย   เสือ้แจก็เกต็กนัลม / รองเทา้สวมใสส่บาย / แว่นตากนัแดด 

5.  สกลุของเงิน ประเทศสเปน  สกุลเงนิ  ยโูร  ธนบตัรม ี ชนิด 100, 50,20, 10, 5 ยโูร เหรยีญ  1 ยโูร 
,2 ยโูร , 5 เซน็ต ์,10 เซน็ต,์ 20 เซน็ต ์, 50 เซน็ต ์ หน่วยย่อยของ ยูโร คือ เซ็นต ์
100 เซน็ต ์= 1 ยโูร อตัราแลกเปลีย่น 1 ยโูร ~  38.49  บาท  
(วนัที ่ 15  พฤษภาคม  2560) 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา อาจขึน้ลงตามสถานการณ์เศรษฐกจิ  ยเูอสดอลลาร ์ อาจ
ใชไ้ดใ้นบางพืน้ที ่  แต่อาจยุ่งยาก  ไมแ่นะนํา เงนิบาทใชไ้มส่ะดวก  ในประเทศกลุ่ม
ยโุรป ท่านมสีทิธิแ์ลกเงนิสกุลต่าง ๆ ไดอ้ย่างเสร ี  แต่ถา้ท่านนําตดิตวัไปมากกวา่ ท่าน

การนัดพบ   สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก  ชัน้ท่ี 4 ประต ู  8   

แถว  Q  เวลา  1800  น.  สงัเกตป้าย    สมาคมพยาบาล   
     เบอรติ์ดต่อเจ้าหน้าท่ี  081-849-2822 



 

 

ละ  50,000.-  บาท   ควรแลกเงนิผา่น ธนาคารโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย เงนิบาท
ไทย สามารถนําตดิตวัไปไดไ้มเ่กนิทา่นละ  50,000.-  บาท  บตัรเครดติต่าง ๆ วซ่ีา 
อเมรกินัเอก็เพรส ไดเนอร ์มาสเตอร ์รา้นคา้สว่นใหญ่จะรบั ทา่นสมควรแจง้ขออนุมตัวิงเงนิ 
หรอืแจง้ใหส้าํนกังาน บตัรเครดติทราบกรณีทีท่่านตอ้งการใชบ้ตัรเครดติในต่างแดน 

6. การช้อปป้ิง  สนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง  เครือ่งหนงั  
7. กระเป๋าและสมัภาระ 

7.1  ทางบริษทัฯ ไม่แนะนําให้ท่านนํากระเป๋าลอกเลียนแบบไปใช้โดยเดด็ขาด 
7.2 ท่านสามารถนํากระเป๋าใหญ่ใสเ่ขา้ใตท้อ้งเครือ่งได ้ น้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโล ไม่

จาํกดัจาํนวนช้ิน และควรตดิแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ของบรษิทัทวัรทุ์กครัง้ และไมค่วรนําป้าย
ตดิชือ่ออกในขณะท่องเทีย่ว 

7.3 ท่านสามารถนํากระเป๋าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิไดไ้ม่เกนิท่านละ 1 ใบ ขนาดไมเ่กนิ 55 ซ.ม.x 40 
ซ.ม.ทัง้น้ีขึน้กบัดลุพนิิจของพนกังานประจาํบนสายการบนิเป็นสาํคญั 

7.4 ไทแทน  แทรเวลิไดอ้าํนวยความสะดวกในการนํากระเป๋าและสมัภาระขึน้หอ้งพกัในแต่ละวนั
จาํนวน 1 ใบ และเป็นผูช้าํระคา่บรกิรขนยา้ยเรยีบรอ้ยแลว้  โดยท่ีท่านไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ย (ทิป) แก่พนักงานแต่ประการใด  แต่หากท่านมสีมัภาระทีม่ากขึน้ หรอืพงึ
พอใจในบรกิาร  การใหเ้งนิทปิ  ขึน้กบัดลุพนิิจของท่านเป็นสาํคญั 

7.5 มดีปลอกผลไมท้ีไ่มย่าวมากนกั  หรอืของมคีม เช่นกรรไกร หรอือุปกรณ์ทีท่าํดว้ยเหลก็  
ควรเกบ็ไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ไมค่วรตดิตวัขณะทาํการโดยสารเครือ่งบนิ 

7.6 ไมค่วรนําของมคีา่มาก ๆ หรอืแตกงา่ยใสล่งในกระเป๋าใหญ่ 
7.7 ของเหลว ทีม่ปีรมิาตรมากกวา่ 100 มลิลลิติร กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทาง ตามกฎการบนิ 

หา้มมใิหถ้อืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิแต่อยา่งไร   
7.8 หา้มนําแบตเตอรร์ีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหนํ้าแบตเตอรี่

สาํรองใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจาํนวนและปรมิาณทีจ่าํกดั และโชวต์วัเลขกาํลงั
ไฟอยา่งชดัเจน 

8.รถและยานพาหนะ 
8.1 ยานพาหนะทีใ่ชใ้นประเทศกลุ่มยุโรปจะเป็นรถโคช้ขนาดกลาง และมเีครื่องปรบัอากาศและ

สิง่อาํนวยครบครนั  
8.2 กระเป๋าทีม่ลีอ้ลาก  ไมส่มควรวางไวใ้นรถ  เพราะอาจทาํความเสยีหายแก่ตวัรถได ้
8.3 ในขณะทีร่ถเคลื่อนที ่ไมส่มควรยนื เพราะอาจเกดิอนัตรายได ้



 

 

8.4 ควรสงวนสทิธิใ์นทีน่ัง่ตอนหน้า ดา้นคนขบั  ไวส้าํหรบัหวัหน้าทวัร ์ หรอืมคัคเุทศกเ์พือ่การ
ตดิต่อกบัพนกังานบงัคบัยานพาหนะ 

8.5 กฎการใหเ้งนิรางวลั (ทปิ) ในกลุ่มยโุรป แก่พนกังานขบัรถ ถอืเป็นธรรมเนียมและเป็นสิง่ที่
สมควร  โดยการสง่มอบในวนัสดุทา้ยของการเดนิทาง โดยตามกฎเกณฑข์องคนขบัรถใน
ประเทศกลุ่มยุโรป  อตัราจะอยู่ระหว่างวนัละ 2 ยโูร/วนั  เช่น กรณีท่ีใช้ยานพาหนะ 5 
วนั อตัราการทิปจะอยู่ท่ี 10 ยโูร เป็นต้น   

9.โรงแรมท่ีพกั   
   9.1   โรงแรมทีพ่กัในกลุ่มยุโรป จะเป็นโรงแรมระดบัมาตรฐานนกัท่องเทีย่วทัง้สิน้ 
   9.2  โรงแรมบางแหง่ในกลุ่มยุโรป มนีโยบายประหยดัพลงังาน โดยการไมเ่ปิด ระบบทาํความ
          เยน็ภายในหอ้งพกั ถา้อุณหภมูภิายนอกโรงแรมไมส่งูเกนิกวา่ 25 องศา เซลเซยีส 
   9.3   โรงแรมในบางแหง่ โทรทศัน์ อาจม ี2 ระบบ คอื ระบบฟร ีและระบบเสยีเงนิ  กรณุาฟงั 

       คาํแนะนําจากหวัหน้าทวัรท์ุกครัง้เมือ่เขา้พกัในโรงแรม 
9.4   ท่านไมจ่าํเป็นต้องให้ (ทิป) แก่พนกังานยกกระเป๋า  เพราะหวัหน้าทวัรไ์ดด้าํเนินการให ้                   
       ท่านเรยีบรอ้ยแลว้ 
9.5  ทุกโรงแรมจะมรีะบบน้ําอุ่น – เยน็  กรณุาทดลองใช ้ อย่าเปิดปุม่น้ํารอ้นในทเีดยีว  ควร      
      คอ่ยๆปรบัสภาพของน้ําใหอ้ยูใ่นอุณหภมูทิีพ่อเหมาะเสยีก่อน 
9.6 น้ําจากก๊อกภายในหอ้งพกัสามารถรบัประทานได ้ถกูสขุลกัษณะ และปลอดภยั ภายใน 
      หอ้งพกัโรงแรมจะไม่มน้ํีาอภนินัทนาการให ้
9.7  บางโรงแรม ระบบอนิเตอรเ์น็ต Wi-Fi อาจตอ้งเสยีเงนิ บางแหง่อาจมบีรกิารฟร ีแต่จาํกดั 
      บรเิวณ อาท ิเฉพาะในล๊อบบี ้ควรสอบถามหวัหน้าทวัรก่์อนทุกครัง้  

10.  ยาประจาํตวั 
10.1 บรษิทัทวัร ์โดยหวัหน้าทวัร ์ไดต้ระเตรยีมยาสามญัไวส้าํหรบับรกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 
10.2     ท่านทีเ่ป็นโรคประจาํ หรอื ใชย้าเฉพาะกจิ กรุณานําตดิตวัไปดว้ย  
           เพราะในต่างประเทศ ยามกัมรีาคาแพงและบางแหง่อาจตอ้งม ีใบสัง่ยาจากแพทย ์
10.3 การพกพายาเฉพาะ  ในบางประเทศ อาจหา้มการนําเขา้หรอืตอ้งสาํแดงกรณุาตดิต่อ    
10.4 หวัหน้าทวัร ์เพือ่รบัฟงัคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์กบัท่าน 
 
 

11.  อาหาร และเคร่ืองด่ืม 



 

 

   11.1 อาหารเชา้ เป็นแบบอเมรกินัเบรคฟาส 
  11.2 อาหารกลางวนั ทัง้หมดเป็นอาหารทอ้งถิน่ / อาหารจนี 

   11.3 อาหารคํ่า    ทัง้หมดเป็นอาหารทอ้งถิน่ 
11.4 เน่ืองจากอาหารในต่างประเทศรสชาตคิ่อนขา้งจดื เมือ่เปรยีบเทยีบกบับา้นเรา บรษิทัทวัร ์ 
       โดย หวัหน้าทวัร ์ไดต้ระเตรยีมอาหารจาํพวกน้ําพรกิ  พรกิน้ําปลา น้ําจิม้ ซอส ทีถ่กูปาก 
       คนไทยไวเ้ตรยีมบรกิารท่านอยูแ่ลว้  

   11.5 หวัหน้าทวัรไ์ดพ้กพาอาหารจาํพวกบะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปูไวบ้รกิารท่านดว้ยแลว้ 
11.6 หากเป็นอาหารทอ้งถิน่ รสชาตอิาจไม่ถกูปาก ควรถอืเสยีวา่เป็นการลองลิม้ชมิรสอาหาร    
       ในต่างแดน  
11.7  ไทแทน แทรเวลิ ไดค้ดัเลอืกรา้นอาหารไวส้าํหรบัรองรบัคณะโดยคดัเลอืกรา้นอาหารที ่

สะอาด ถกูสขุลกัษณะ และรสชาตอิาหารทีเ่ขา้กบัคนไทยได ้ แต่การรบัประทานอาหารใน
ต่างประเทศ รสชาตอิาจแตกต่าง และไมรู่ส้กึอรอ่ย เมือ่เปรยีบกบัเมอืงไทย โปรดถอืว่า 
เป็นประสบการณ์ทีไ่มอ่าจพบเหน็ไดบ่้อยนกั 

11.8 น้ําดืม่ในก๊อกสามารถดืม่ได ้สะอาด และถกูหลกัอนามยั เป็นไปตามมาตรฐาน  น้ําดืม่  
   จาํพวก  น้ําแร ่มขีายทัว่ไปตามซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นคา้ขา้งทาง  ราคาอาจสงูมาก 

12.กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นกลุ่มยโุรปจะใชก้ระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต ์ และสว่นใหญ่ จะเป็นปลัก๊สอง
หมดุกลม ควรเตรยีม ADAPTER ไปดว้ย 

 

การท่องเท่ียวในต่างแดน ถือเป็นประสบการณ์และกาํไรชีวิต การได้พบเหน็ส่ิงท่ีแตกต่างจากบา้นเรา  โปรดถือว่า
น่ีคือการได้พบเหน็ความแตกต่าง และการเข้าใจผูค้นพลเมืองของเขาโปรดถือว่า 

เราได้มาเย่ียมเยือนเขาชัว่ครัง้ชัว่คราวเท่านัน้ 


