
 
นําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เป็นเมอืงหลวงที5สวยที5สดุแหง่หนึ5งในโลก เขา้ชมพระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) แห่งกรุงมาดรดิ (Madrid) ตื5นตากั บรางส่งนํ 4าโรมนั (Acueducto de 

Segovia) สรา้งขึDนตั Dงแตศ่ตวรรษที5 1 เยอืนเมอืงซาลามงักา (Salamanca) เมอืงมรดกโลกจากยเูนสโก ้

ชมความงามของมหาวทิยาลยัโกอมิบรา (Coimbra University) มหาวทิยาลยัที5เกา่แกท่ี5สดุแหง่หนึ5ง

ของโลก  check inเทห่์ๆ ที 5แหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป เขา้ชม

มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที5ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน 
 ***อรอ่ยกบัเมนูหมหูนัสเปน และขา้วผัดสเปน***  ***ชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อันตื5นเตน้เรา้ใจ***. ***พัก

กรงุมาดรดิ 2 คนื ***  
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Hola España สเปน โปรตเุกส 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)    

http://goo.gl/tnAlZ2


                                                                         

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 6 – 13, 18 – 25, 27 ก.ย. – 4 ต.ค.   
ตลุาคม : 9 – 16   
พฤศจกิายน : 5-12, 10-17, 21-28 
ธนัวาคม : 1-8, 8-15

39,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีIยง คํIา โรงแรมทีIพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบี ✈ ✈ ✈
GRAND HOTEL 
CORONA SOL

2 อาบดูาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี – ซาลามงักา ✈ O O VIP EXCUSIVE ART’S

3 ซาลามงักา – โกอมิบรา – กรงุลสิบอน ประเทศโปรตเุกส O O O VELEDA MERIDA 

4 แหลมโรกา – เมอืงซนิทรา – เมรดีา O x O
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA

5 เมรดีา – โทเลโด – กรงุมาดรดิ – โชวร์ะบําฟลามนิโก ้ O O O
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA

6 มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร ์ O O x

7 สนามบนิ – อาบดูาบ ี O ✈ ✈

8 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – อาบดูาบี

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู

8เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) โดยมเีจา้หนา้ที 5คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเทีIยวบนิทีI EY405 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 18.05  

น. และ ถงึ อาบดูาบี4เวลา  22.05 น. ***

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี4 นําทา่นเปลีIยนเครืIองเพืIอเดนิทางตอ่

วนัทีIสองของการเดนิทาง        อาบดูาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี - ซาลามงักา

02.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีIยวบนิทีI EY075*** คณะเดนิทาง 

เดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 02.25 น. และ ถงึ มาดรดิ 

เวลา 08.10 น. ***
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08.40 น. ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถิ5นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั5วโมง และจะเปลี5ยนเป็น 

6 ชั5วโมงในวนัที5 29 ตลุาคม 2560) ผ่ านขั Dนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุ ลกากร 

จากนัDนเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเที5ยวอกีเมอืงหนึ5งของ

สเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึDนทะเบยีนใหเ้มอืงนีDเป็นเมอืงมรดกโลกในปี  1985 

ชมรางสง่นํ 4าโรมนั (Acueducto de Segovia) ที5สรา้งขึDนตั Dงแต่ศตวรรษที5 1 โดย

ไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดเุชื5อมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสิ5ง

กอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที5สําคัญที5สดุของสเปน และยังมสีภาพสมบรูณ์

ที5สดุอกีดว้ย รางสง่นํDาประกอบขึDนจากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 

เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุที5สงูที5สดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริ5มตน้ของรางสง่นํDานีD เริ5มตั Dงแต่

นอกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่นํDาเขา้มาในเมอืง รางสง่นํDาแหง่นีDถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์

ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง  นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ 

ซึ5งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง

ระยะทาง 91 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ 1.15 
ชม. 

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืDนเมอืง (หมหูนัสเปน)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและเลออน ทาง

ภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ตั Dงอยูบ่นที5ราบสงูรมิแมนํ่Dาตอรเ์มส เป็นเมอืงที5มคีวาม

สําคญัเนื5องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมยัโรมนัเรอืงอํานาจ ปัจจบุนัเมอืงนี ้

ไดรั้บขึDนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 นําทา่นสูพ่ลาซา่ มายอร ์ (La 

Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมอืงที5สรา้งโดยศลิปะสไตลบ์าร็อค ที5เป็นเอกลกัษณ์

ของความรํ5ารวยในยุคศตวรรษที5 16 -18 อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตาม

อธัยาศยั  

ระยะทาง 170 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ 2.30 
ชม.

คํIา รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม GRAND HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIสามของการเดนิทาง      ซาลามงักา – โกอมิบรา -  กรงุลสิบอน เมอืงหลวงประเทศโปรตเุกส

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัDนเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงโกอมิบรา (Coimbra) (เวลาทอ้งถิ5นชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชั5วโมง และจะเปลี5ยนเป็น 7 ชั5วโมงในวนัที5 29 ตลุาคม 2560)  ตั Dงอยู่

บนเนนิเขาเหนอืแมนํ่ 4ามอนเดโก (Mondego) ซึ5งสมัยถกูปกครองโดยอาณาจักร

โรมนัไดรั้บการเรยีกขานวา่ เอมเีนยีม และไดถ้กูยดึครองโดยชาวแขกมวัร ์ ในปี ค.ศ.

711 และเป็นเมอืงที5เชื5อมการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้จน

ในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที5 1 แหง่ลอีอน ไดร้บชนะแขกมวัรแ์ละปลดปลอ่ย

เมอืงโกอมิบรา นําทา่นสูม่หาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) อสิระให ้

ท่านไดถ้่ายรูปกับสถานที5สําคัญภายในมหาวทิยาลัยที5เกา่แกท่ี5สดุแห่งหนึ5งของโลก 

กอ่ตั Dงในปี ค.ศ.1290 แตก่ถ็กูเปลี5ยนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) 

โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ที5 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ5งยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคที5สวยงาม 

ระยะทาง 312 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 4 
ชม.

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืDนเมอืง
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บา่ย น ําท่านเดินท่านเดินทางสู ่กรุงล ิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส 

(Portugal) นําทา่นบนัทกึภาพกบัอนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึDนในปี ค.ศ. 1960 

เพื5อฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิDนพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี5 เดอะเนวเิกเตอร ์แวะ

ถา่ยรปูกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนํDาเพื5อเป็นป้อมรักษา

การณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริ5มตน้ของการเดนิเรอืออกไปสํารวจ และคน้

พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึ5งสถาปัตยกรรมแบบ

มานูเอลไลนท์ี5สวยงาม 

ระยะทาง 203 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ 2.30 
ชม.

คํIา รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม VIP EXCUSIVE ART’S หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIส ีIของการเดนิทาง         แหลมโรกา – เมอืงซนิทรา - เมรดีา

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัDนพาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุที5เป็นปลายดา้นตะวนั

ตกสดุของทวปียโุรป ซึ5งทา่นสามารถซืDอใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที5

ระลกึในการมาเยอืน ณ ที5แหง่นีD จากนัDนเดนิทางสูเ่มอืง    ซนิทรา (Sintra) อกี

หนึ5งเมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเที5ยว เป็นที5ตั Dงของพระราชวงัที5สวยงามที5

ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื5นของเขตอทุยานเป็น

ที5พักผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงที5มสีถาปัตยกรรมที5คอ่นขา้งมี

ความโดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส 

ระยะทาง 41 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 30 
นาท ี

ระยะทาง 18 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 20 
นาท ี

เทีIยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดีา(Merida) ซึ5งกอ่ตั DงขึDนเมื5อ 25 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช เมรี

ดาไดอ้นุรักษ์สถานที5ตา่ง ๆ ที5สรา้งในสมยัโรมนัไวม้ากกวา่เมอืงอื5น ๆ ของสเปน จงึ

ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกเมื5อปี ค.ศ.1993 มสีิ5ง

ปลกูสรา้งตั Dงแตส่มัยโรมันที5สําคัญที5ยังหลงเหลอืทั Dงสะพานสง่นํDาที5ย ิ5งใหญ,่โรงละคร

โรมนักลางแจง้,สะพานโรมนั ที5มคีวามยาวถงึ 755 เมตร สรา้งขา้มแมนํ่ 4ากวาเดยี

นา(Guadiana River) (เวลาทอ้งถิ5นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั5วโมง และจะเปลี5ยน

เป็น 6 ชั5วโมงในวนัที5 29 ตลุาคม 2560)

ระยะทาง 
309ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิทาง
ประมาณ 4 
ชม. 

คํIา รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม VELEDA MERIDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIหา้ของการเดนิทาง           เมรดีา – โทเลโด - กรงุมาดรดิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีDตั Dงอยูท่างภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีDเป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มทีศั

นภีาพที5สวยงาม เนื5องจากมแีมนํ่Dาเทกสั ไหลผา่นเมอืง นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่

โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื5องจากเป็นวหิารที5ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน 

รองจากวหิารเมอืงเซบญีา่ ที5สรา้งตั Dงแตศ่ตวรรษที5 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โก

ธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิ

ออ่น

ระยะทาง 320 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 4 
ชม. 

เทีIยง รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร อาหารพืDนเมอืง 

นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงที5สวยงามที5สดุแหง่หนึ5งของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหาซืDอ

ของที5ระลกึในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที5รูจั้กกันด ี คือดาบและมีดเหล็กกลา้

นอกจากนีDยงัมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอกีดว้ย  

จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ(Madrid)  

ระยะทาง 71 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 1 
ชม. 

คํIา รบัประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพื4นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)

นําเขา้สูท่ี5พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIหกของการเดนิทาง        มาดรดิ – พระราชวงัหลวง - พลาซา่ มายอร์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ5งตั Dงอยูบ่นเนนิเขารมิฝั5งแมนํ่Dา

แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป พระราชวัง

หลวงแหง่นีDถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Dงหลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสม

ผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรั5งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 

หอ้ง ซึ5งนอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเกบ็ภาพเขยีนชิDนสําคญั

ที5วาดโดยศลิปินในยคุนัDน รวมทั Dงสิ5งของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, 

เครื5องใช,้ อาวธุ จากนัDนนําทา่นชมอทุยานหลวงที5มกีารเปลี5ยนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชม

อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนที5ตั Dงอยูเ่หนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวน

สาธารณะ พาทา่นแวะถา่ยรปูกบัสนามฟตุบอลที5มชีื5อเสยีงที5สดุในกรงุมาดรดิ สนาม

ซานเตยีโก เบรน์าเบว (Santiago Bernabéu)  สนามเหยา้ของราชนัชดุขาว เรอั

ลมาดรดิ เจา้ของแชมป์ ยฟู่า แชมเปีDยนส ์ลกี ฤดกูาลลา่สดุ (2016 - 2017) และเป็น

เจา้แหง่ยโุปถงึ 12 สมยั มากที5สดุตลอดกาล  มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซืDอสนิคา้ที5ระลกึ

ของทมีฟตุบอล (ในกรณีทีIมกีารแขง่ขนั จะมแีฟนบอลเดนิทางไปสนามฟตุบอล

เป็นจาํนวนมาก ไมส่ะดวกกบัการเทีIยว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWไมนํ่าคณะเดนิ

ทางไป)

เทีIยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิWการยา้ยเมอืงทีIเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ั4นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีIใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีIยนตามความเหมาะสม 

นําทา่นเที5ยวชมกรงุแมดรดิ ที5มสีถาปัตยกรรมที5สวยงามอยูม่ากมาย ทั Dงอนสุาวรยีนํ์ 4า

พไุซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั Dงอยูท่ี5จตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de 

Cibeles)  ซึ5งเป็นวงเวยีนสําคญัและสวยที5สดุแหง่หนึ5งของกรงุมาดรดิ  โดยบรเิวณนีD 

มอีาคารสวยงามและสําคญั ประจําอยูท่ั Dง 4 มมุไดแ้ก ่ ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กอง

บญัชาการทหารบก,ที5ทําการใหญไ่ปรษณีย ์ประตชูยัอาคาลา่ และศนูยว์ฒันธรรมทวปี

อเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึDน

ในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีDสรา้งขึDนเพื5อถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี5 3 ตั Dงตระหงา่นทาง

ตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื5อ

แวะถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้ (Donquixote) เพื5อนําทา่นสู ่ พลาซา่ มา

ยอร ์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์

ซึ5งเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที5ศนูย)์ 

และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีDยังเป็นจดุตดัของถนน

สายสําคญัของเมอืงที5หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย นําทา่น

แวะถา่ยรปูกบั รปูปั4นหมเีกาะตน้เชอรีI (The bear and the cherry tree in 

Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณสํ์าคญัอกีแหง่ของกรงุแมดรดิ

ระยะทาง 20 
ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ 0.30 
ชม. 

คํIา อสิระอาหารคํIาตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี5พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีIเจ็ดของการเดนิทาง             สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางสูส่นามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport) เพื5อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซืDอ

สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

10.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูอ่าบดูาบีD โดยสารการบนิเอทฮิดั เทีIยวบนิทีI EY76 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 09.30  

น. และ ถงึ อาบดูาบี4 เวลา 19.45 น. ***

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี4 นําทา่นเปลี5ยนเครื5อง เพื5อเดนิทางตอ่

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีIยวบนิทีI EY406 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 23.40  

น. และ ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 08.55 น. ***

วนัทีIแปดของการเดนิทาง              อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ

09.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการที5จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที5ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที5ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Dงในกรณีที5ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีDาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ5ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี5ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที5ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี5ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที5คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืIอทา่นทาํการซื4อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืIอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีIลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีIของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั4ง มฉิะน ั4นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั4ง

ส ิ4น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีIยนแปลงได ้ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีIไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั) 39,900.-

พกัหอ้งเดีIยว เพิIมทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั)
39,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครืIองบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ืIนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืIนวซีา่ในวนัยืIน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั4นธรุกจิเพิIมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิIมตน้ทีIทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืIอทีIน ัIง confirm เทา่น ั4น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํIากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนี4รวม
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1. คา่ตัว̀เครื5องบนิ ชั Dนประหยดั ( Economy Class) ที5ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื5อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที5ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที5ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที5ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที5ทอ่งเที5ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืIอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีI) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืIอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืIองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิIม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี4ยประกนัเร ิIมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี4ยประกนัเร ิIมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีIมอีายตุ ั4งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื5องดื5มที5สั5งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํDาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิDน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที5สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ5ม 7% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ 4ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีIสายการบนิมกีารปรบัขึ4นราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิIน, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึIงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั5วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีIน ัIงจะยนืยนัเมืIอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั4น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี5เดนิทาง ที5มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื5อทําการจองควิยื5นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื5อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีIตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที5  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Dง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึDน 

อตัรานี4ไมร่วม

เงืIอนไขการจอง
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  5. การยื5นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Dนตอนการยื5นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Dงแบบหมูค่ณะและยื5น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื5อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที5 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั5งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที5ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั5วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื5องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Dงหมด 

เง ืIอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีIเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิขึ4นจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที5ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึDน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื5นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื5อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ5งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที5คอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที5ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื5องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัDน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่5ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ5มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ5ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื5นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนื5องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ5งในการยื5นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่5ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที5ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัDนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที5นั5งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครื5องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครื5องบนิ ซึ5งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครื5องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที5เกดิขึDนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั5งที5 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี5จะนั5งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที5สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี5มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื5นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที5เครื5องบนิมปัีญหา เชน่   

ขอ้มลูเบื4องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืIนวซีา่และการยืIนขอวซีา่

ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองต ัZวเครืIองบนิและทีIน ัIงบนเครืIองบนิ
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      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํDาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี5มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี5นั5ง Long leg ขึDนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที5เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที5เชค็อนิเทา่นัDน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Dงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีIบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ4นไป) เนื5องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื5นที5เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที5เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ5งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื5อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั DงนีDท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที5ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที5สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืIนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึDนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื5นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̀เครื5องบนิ 

หรอืคา่ตัว̀เครื5องบนิ (กรณีออกตัว̀เครื5องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที5กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั4งหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื5องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื5นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิที5เกดิขึDนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื5องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที5 ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

เน ืIองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จ ึ งอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด ีIยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั4นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึIงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืIองจากโรงแรมน ั4นไมส่ามารถจดัหา

ได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเรยีกเก็บเงนิเพิIมเตมิในกรณีทีIอาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

1. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื5องปรับอากาศเนื5องจากอยูใ่นแถบที5มอีณุหภมูตํิ5า  

2. กรณีที5มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึDนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี5ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื5อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิIมเตมิเร ืIองโรงแรมทีIพกั
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3. โรงแรมในยโุรปที5มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที5เป็นหอ้งเดี5ยวอาจเป็นห ้องที5มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํDา ซึ5งขึDนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัDนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)  
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด  

ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่อง
ประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)  
3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และ
บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง  
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)  
3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 

เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1  
3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
3.4.1 ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่า
ใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – 

สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 

วัน หลังจากธนาคารออกให้  
3.4.2. ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)  
3.4.3. ต้องใช้ สูติบัตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้เดินทางเท่านั้น หรือใช้ทะเบียนสมรสในกรณี
แต่งงาน  
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ** 
4. หลักฐานการทำงาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)  
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)  
5. เอกสารส่วนตัว  
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออกค่าใช้จ่ายให้)  
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)  
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  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6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว  
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้ง
สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)  
7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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