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 เร ิ$มเพยีง 42,900.- 

Hola España สเปน โปรตเุกส 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)



• เที$ยวกรงุมาดรดิ (Madrid)  เป็นเมอืงหลวงที$สวยที$สดุแหง่หนึ$งในโลก  
• เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) แหง่กรงุมาดรดิ (Madrid)  
• ตื$นตากบัรางสง่นํ Gาโรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขึGนต ัGงแตศ่ตวรรษที$ 1  
• เยอืนเมอืงซาลามงักา (Salamanca) เมอืงมรดกโลกจากยเูนสโก ้ 
• ชมความงามของมหาวทิยาลยัโกอมิบรา (Coimbra University) มหาวทิยาลยัที$เกา่แก่

ที$สดุแหง่หนึ$งของโลก  
• check inเทห่ ์ๆ ท ี$แหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป  
• เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที$ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

สเปน  

***ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัตื$นเตน้เรา้ใจ*** 

***พกักรงุมาดรดิ 2 คนื*** 

เมนพูเิศษ  หมหูนัสเปน และขา้วผดัสเปน 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$   1-8, 15-22 ก.พ. 61 42,900.-

วนัที$   15-22 ม.ีค. 61 42,900.-

วนัที$   26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 49,900.-

วนัที$   3-10, 10-17, 16-23, 21-28 พ.ค., 30 พ.ค.-6 ม.ิย. 61 45,900.-

วนัที$   5-12 ม.ิย. 61 45,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า
โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบี ✈ ✈ ✈
GRAND HOTEL 
CORONA SOL

    หนา้ %  2
จาก %19



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.

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

8เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) โดยมเีจา้หนา้ที Lคอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก

18.05 
น.

ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเที$ยวบนิที$ EY405 

***คณะเดนิทางต ัGงแตว่นัที$ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

เวลา 18.20 น. และถงึอาบดูาบ ีเวลา 22.00 น.***

22.05 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลี$ยนเครื$องเพื$อเดนิทางตอ่

วนัที$สองของการเดนิทาง    อาบดูาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี – ซาลามงักา 

02.25 

น.

ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เที$ยวบนิที$ EY075 

***คณะเดนิทางต ัGงแตว่นัที$ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

เวลา 02.15 น. และถงึมาดรดิ เวลา 08.40 น.***
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07.55 
น. 

ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถิLนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัLวโมง และจะเปลีLยน

เป็น 5 ชัLวโมงในวนัทีL 25 มนีาคม 2561) ผา่นขั Sนตอนการตรวจคนเขา้เมื องและ

ศลุกากร จากนัSนเดนิทางสู เ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเทีLยวอกีเมอืง

หนึLงของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึSนทะเบยีนใหเ้มอืงนีSเป็นเมอืงมรดกโลก

ในปี 1985 ชมรางสง่นํ Gาโรมนั (Acueducto de Segovia) ทีLสร ้างขึSนตั Sงแต่

ศตวรรษทีL 1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวสัดเุชืLอมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นสิLงกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีLสําคัญทีLสดุของสเปน 

และยังมีสภาพสมบูรณ์ทีLสุดอีกดว้ย รางส่งนํSาประกอบขึSนจากหนิแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุทีLสงูทีLสดุสงูถงึ 29 เมตร 

จดุเริLมตน้ของรางสง่นํSานีS เริLมตั Sงแตน่อกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่นํSาเขา้มาในเมอืง ราง

สง่นํSาแหง่นีSถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลกัของ

เมอืง นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึLงเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้ง

ทาง

ระยะทาง 91 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.15 

ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืSนเมอืง (หมหูนัสเปน)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและเลอ

อน ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ตั Sงอยูบ่นทีLราบสงูรมิแมนํ่Sาตอรเ์มส เป็ น

เมืองทีLมีความสําคัญเนืLองจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรือง

อํานาจ ปัจจบุนัเมอืงนีSไดรั้บขึSนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ ในปี ค.ศ. 1988 นํา

ทา่นสูพ่ลาซา่ มายอร ์ (La Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมอืงทีLสรา้งโดย

ศลิปะสไตลบ์าร็อค ทีLเป็นเอกลักษณ์ของความรํLารวยในยคุศตวรรษทีL 16 -18 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั  

ระยะทาง 170 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีLพัก โรงแรม GRAND HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที$สามของการเดนิทาง  ซาลามงักา – โกอมิบรา – กรงุลสิบอน เมอืงหลวงประเทศโปรตเุกส

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

%    %
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http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2599


 จากนัSนเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงโกอมิบรา (Coimbra) (เวลาทอ้งถิLนชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชัLวโมง และจะเปลีLยนเป็น 7 ชัLวโมงในวนัทีL 29 ตลุาคม 2560)  ตั Sง

อยู่บนเนินเขาเหนือแมน่ํ Gามอนเดโก (Mondego) ซึLงสมัยถูกปกครองโดย

อาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีกขานวา่ เอมเีนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาวแข

กมวัร ์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงทีLเชืLอมการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและ

ชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลทีL 1 แหง่ลอีอน ไดร้บชนะ

แขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา นําท่านสู ่มหาวทิยาล ยัโกอ ิม

บรา(Coimbra University) อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกั บสถานทีLสําคัญภายใน

มหาวทิยาลยัทีLเกา่แกท่ีLสดุแหง่หนึLงของโลก กอ่ตั Sงในปี ค.ศ.1290 แตก่ถ็กูเปลีLยน

เป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ทีL 3 ในปี 

ค.ศ.1537 ซึLงยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีLสวยงาม 

ระยะทาง 312 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเกาะคาปร ีอาหารพืSนเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิท่านเดนิทางสู ่กรุงลสิบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส 

(Portugal) นําทา่นบนัทึ กภาพกบัอนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึSนในปี ค.ศ. 

1960 เพืLอฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิSนพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรีL เดอะเนวเิก

เตอร ์แวะถา่ยรปูกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนํSาเพืLอ

เป็นป้อมรักษาการณด์แูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริLมตน้ของการเดนิเรอืออกไป

สํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึLง

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีLสวยงาม 

ระยะทาง 203 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีLพัก โรงแรม VIP EXCUSIVE ART’S หรอืเทยีบเทา่  

วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง แหลมโรกา – เมอืงซนิทรา – เมรดีา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

%     %  
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 จากนัSนพาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุทีLเป็นปลายดา้น

ตะวั นตกสุดของทวีปยุ โ รป ซึ Lงท่ านสามารถซื Sอใบประกาศน ียบ ัตร 

(Certificate) เป็นทีLระลกึในการมาเยอืน ณ ทีLแหง่นีS จากนัSนเดนิทางสูเ่มอืง    

ซนิทรา (Sintra) อกีหนึLงเมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีLยว เป็นทีLตั Sง

ของพระราชวังทีLสวยงามทีLไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความรม่รืLนของเขตอทุยานเป็นทีLพักผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองทีLมีสถาปัตยกรรมทีLค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตเุกส 

ระยะทาง 41 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 30 

นาท ี

ระยะทาง 18 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 20 

นาท ี

เที$ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดีา(Merida) ซึLงกอ่ตั SงขึSนเมืLอ 25 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช 

เมรดีาไดอ้นุรักษ์สถานทีLตา่ง ๆ ทีLสรา้งในสมยัโรมนัไวม้ากกวา่เมอืงอืLน ๆ ของ

สเปน จงึไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกเมืLอปี ค.ศ.

1993 มสีิLงปลกูสรา้งตั Sงแตส่มัยโรมันทีLสําคัญทีLยังหลงเหลอืทั Sงสะพานสง่นํSาทีLย ิง่

ใหญ,่โรงละครโรมนักลางแจง้,สะพานโรมนั ทีLมคีวามยาวถงึ 755 เมตร สรา้งขา้ม

แมนํ่ Gากวาเดยีนา (Guadiana River) (เวลาทอ้งถิLนชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัLวโมง และจะเปลีLยนเป็น 5 ชัLวโมงในวนัทีL 25 มนีาคม 2561) 

ระยะทาง 
309ก.ม.ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 

ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เขา้สูท่ีLพัก โรงแรม VELEDA MERIDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที$หา้ของการเดนิทาง  เมรดีา – โทเลโด – กรงุมาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีSตั Sงอยูท่างภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีSเป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนภีาพทีLสวยงาม เนืLองจากมแีมนํ่Sาเทกสั ไหลผา่นเมอืง นําทา่นเขา้ชมมหา

วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนืLองจากเป็นวหิารทีLใหญ่ เป็นอนัดบั 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญีา่ ทีLสรา้งตั Sงแตศ่ตวรรษทีL 13  ความงดงาม

อลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะ

สลกัและภาพสลกัหนิออ่น

ระยะทาง 320 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืSนเมอืง 

 %    %

    หนา้ %  6
จาก %19



บา่ย นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงทีLสวยงามทีLสดุแหง่หนึLงของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหา

ซืSอของทีLระลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีLรูจั้กกนัด ี คอืดาบและมดีเหล็กกลา้

นอกจากนีSยงัมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอกีดว้ย  

จากนัSนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ(Madrid)  

ระยะทาง 71 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพืSนเมอืง (ขา้วผดัสเปน)

เขา้สูท่ีLพัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที$หกของการเดนิทาง   มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึLงตั Sงอยูบ่นเนนิเขารมิฝัLง

แม่นํSาแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแหง่นีSถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Sงหลังในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรัLงเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ

กวา่ 2,830 หอ้ง ซึLงนอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเกบ็ภาพ

เขยีนชิSนสําคญัทีLวาดโดยศลิปินในยคุนัSน รวมทั SงสิLงของมคีา่ตา่งๆอาท ิ พัดโบราณ, 

นาฬกิา, หนังสอื, เครืLองใช,้ อาวธุ จากนัSนนําทา่นชมอทุยานหลวงทีLมกีารเปลีLยน

พันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนทีLตั Sงอยูเ่หนืออนุ

สาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ พาท่านแวะถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลทีLมชีืLอ

เสยีงทีLสดุในกรงุมาดรดิ สนามซานเตยีโก เบรน์าเบว (Santiago Bernabéu)  

สนามเหยา้ของราชนัชดุขาว เรอลัมาดรดิ เจา้ของแชมป์ ยฟู่า แชมเปีSยนส ์ ลกี 

ฤดกูาลลา่สดุ (2016 - 2017) และเป็นเจา้แหง่ยโุปถงึ 12 สมยั มากทีLสดุตลอด

กาล  มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซืSอสนิคา้ทีLระลกึของทมีฟตุบอล (ในกรณีที$มกีาร

แขง่ขนั จะมแีฟนบอลเดนิทางไปสนามฟตุบอลเป็นจาํนวนมาก ไมส่ะดวก

กบัการเที$ยว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXไมนํ่าคณะเดนิทางไป)

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

    หนา้ %  7
จาก %19



บา่ย นําทา่นเทีLยวชมกรงุแมดรดิ ทีLมสีถาปัตยกรรมทีLสวยงามอยูม่ากมาย ทั Sงอนสุาวรยี ์

นํ Gาพไุซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั Sงอยูท่ีLจตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza 

de Cibeles)  ซึ Lงเป็นวงเวยีนสําคญัและสวยทีLสดุแหง่หนึLงของกรงุมาดรดิ  โดย

บรเิวณนีS มอีาคารสวยงามและสําคญั ประจําอยูท่ั Sง 4 มมุไดแ้ก ่ ธนาคารแหง่ชาติ

สเปน,กองบญัชาการทหารบก,ทีLทําการใหญไ่ปรษณีย ์ ประตชูยัอาคาลา่ และศนูย์

วฒันธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึSนในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีSสรา้งขึSนเพืLอถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ีL 

3 ตั Sงตระหงา่นทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพืLอแวะถ่ ายรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้ (Donquixote) เพืLอ

นําทา่นสู ่ พลาซา่ มายอร ์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดล

ซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึLงเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรก

ของสเปน (กโิลเมตรทีLศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย 

นอกจากนีSยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทีLหนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปัGนหมเีกาะตน้เชอรี$ 

(The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณสํ์าคญัอกี

แหง่ของกรงุแมดรดิ

ระยะทาง 20 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 0.30 

ชม. 

คํ$า อสิระอาหารคํLาตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ีLพัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง    สนามบนิ – อาบดูาบี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางสูส่นามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport) เพืLอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืก

ซืSอสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

09.45 
น. 

ออกเดนิทางกลบัสูอ่าบดูาบ ีโดยสารการบนิเอทฮิดั เที$ยวบนิที$ EY76 

***คณะเดนิทางต ัGงแตว่นัที$ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

เวลา 10.00 น. และถงึอาบดูาบ ีเวลา 19.35 น.***

19.40 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลีLยนเครืLอง เพืLอเดนิทางตอ่

%    %

    หนา้ %  8
จาก %19



 

 

 

23.40 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เที$ยวบนิที$ EY406 

***คณะเดนิทางต ัGงแตว่นัที$ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

เวลา 23.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 09.10 น.***

วนัที$แปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

08.55 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการทีLจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีLทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีLยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีLกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั SงในกรณีทีLทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีSาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึLง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีLยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีLยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีLยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีLคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซืGอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัGง 

มฉิะน ัGนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัGงส ิGน

    หนา้ %  9
จาก %19

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ัGงนีGข ึGนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ_การยา้ยเมอืงทีLเขา้พัก 

เชน่ กรณีทีLเมอืงนัSนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีLใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีLยนตามความเหมาะสม



โปรแกรม : Hola España สเปน โปรตเุกส 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           1-8, 15-22 ก.พ. 61 
    15-22 ม.ีค. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:           26 เม.ย.-3 พ.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 42,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 42,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 42,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
42,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 17,500.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัGนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัGน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

    หนา้ %  10
จาก %19



กาํหนดวนัเดนิทาง:           3-10, 10-17, 16-23, 21-28 พ.ค., 30 พ.ค.-6 ม.ิย. 61  

5-12 ม.ิย. 61   

 

1. คา่ตัaวเครืLองบนิ ชั Sนประหยดั ( Economy Class) ทีLระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืLอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีLยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีLระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีLระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีLทอ่งเทีLยวตามรายการ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัGนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัGน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 45,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
45,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 15,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัGนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัGน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

    หนา้ %  11
จาก %19

อตัราคา่บรกิารนีGรวม 



7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืLนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืGอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีGยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีGยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ัGงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืLองดืLมทีLสัLงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํSาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิSน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีLสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Gามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึGนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน  

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิLม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัLวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัGน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีLเดนิทาง ทีLมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืLอทําการจองควิยืLนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืLอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีL กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Sง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีL ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึSน 

5. การยืLนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั SนตอนการยืLนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Sงแบบหมูค่ณะและยืLน รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืLอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีL 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัLงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีLยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัLวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืLองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Sงหมด 
    หนา้ %  12
จาก %19

เง ื$อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 



 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีLดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึSน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืLนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพืLอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึLงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีLคอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีLศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืLองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีLตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัSน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Lากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริLมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํLากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืLนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนืLองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิLงในการยืLนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Lากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีLใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัSนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีLนัLงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืLองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืLองบนิ ซึLงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืLองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีLเกดิขึSน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัLงทีL Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีLจะนัLงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีLสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีLมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืLนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีLเครืLองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้ (นํSาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีLมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีLนัLง    

Long leg ขึSนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีLเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีLเชค็อนิเทา่นัSน 

    หนา้ %  13
จาก %19

เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึGนจรงิ

ขอ้มลูเบืGองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ัZวเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ



 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึSนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Sงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Sงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัGงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึGนไป) เนืLองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืLนทีLเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีLเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึLงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืLอนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั SงนีSทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีLไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีLสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึSนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืLนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืLองบนิ หรอืคา่ตัaวเครืLองบนิ 

(กรณีออกตัaวเครืLองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีLกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืLองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีL ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 

 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัGนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ัGนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืLองปรับอากาศเนืLองจากอยูใ่นแถบทีLมอีณุหภมูตํิLา  

3. กรณีทีLมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึSนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_

ในการปรับเปลีLยนหรอืยา้ยเมอืงเพืLอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีLมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีLเป็นหอ้งเดีLยวอาจเป็นห ้ องทีLมขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํSา ซึLงขึSนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัSนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืLนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีGรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิSว จํานวน 2 ใบ (พืSนหลงัขาวเทา่นัSน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืLองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัLวไป 

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืLนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุ

เดอืน  ในกรณีทีLมไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีSแจง         

3.2  กรณีเปลี$ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Sงสองเลม่ (ทั Sงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสือรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชืLอ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีLออกจากทางธนาคารเทา่นัSน ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชืLอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีLออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืLอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีL

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืLอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืLน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืLนไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีLออกคา่ใชจ้า่ย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีLออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีLมกีารชีSแจงความสมัพันธอ์กีหนึLงฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัSน ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ลูก เพืLอเชืLอมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่

ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทีLแตง่งานจดทะเบยีน  
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีG กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีLมชีืLอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีSแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีL 

โฉนดทีLดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริLมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืLอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืLอสถานทตูทีLยืLน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีLออกจากสถาบนัทีLกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืLอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืLอสถานทตูทีLยืLน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุLากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออกคา่ใช ้

จา่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีLยนชืLอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีLยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Sงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํ$ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืLอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีLสถานทตูดว้ย ทั Sงสองทา่น (เฉพาะควิเดีLยวเทา่นัSน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืLอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชืLอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีLเกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีLเกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืLนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืLอตวั นามสกลุ ทีLอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีLอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืSอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้............................................................................................................... 

13. ชืLอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีLอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืLอ ทีLอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีLเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีLผา่นมา 
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            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Sงแตว่นัทีL..............................ถงึวนัทีL.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิSวมอืเพืLอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีS 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีL หากทราบ)......................................... 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืLนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืLอ ............................................    

สิLงทีLชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิLงทีLชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีLพักทีLมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีLพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Sงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืLนๆ (โปรดระบ)ุ     อืLนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัGงส ิGน ท ัGงนีG

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัGน 

    หนา้ %  18
จาก %19



    หนา้ %  19
จาก %19


