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• เที่ยวกรุงมาดรดิ (Madrid)  เป็นเมอืงหลวงที่สวยที่สุดแหง่หนึง่ในโลก  

• เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) แหง่กรุงมาดรดิ (Madrid)  

• ตืน่ตากบัรางสง่น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรษที่ 1  

• เยือนเมอืงซาลามงักา (Salamanca) เมอืงมรดกโลกจากยูเนสโก ้ 

 เริม่เพยีง 42,900.- 

 

 

Hola España สเปน โปรตเุกส 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 
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• ชมความงามของมหาวทิยาลยัโกอมิบรา (Coimbra University) มหาวิทยาลยัที่เกา่แก่

ที่สุดแหง่หนึง่ของโลก  

• check inเท่ห์ๆ ที่แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดปลายดา้นตะวนัตกสุดของทวีปยุโรป  

• เขา้ชมมหาวิหารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

สเปน  

***ชมโชว์ระบ าฟลามนิโก ้อนัตืน่เตน้เรา้ใจ*** 

***พกักรุงมาดรดิ 2 คนื*** 

เมนูพเิศษ  หมูหนัสเปน และขา้วผดัสเปน 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

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.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบ ี ✈ ✈ ✈ GRAND HOTEL 
CORONA SOL 

2 อาบูดาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี – ซาลามังกา  ✈ O O VIP EXCUSIVE ART ’S 

3 ซาลามังกา – โกอมิบรา – กรุงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส O O O VELEDA MERIDA  

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

5 เมรดีา – โทเลโด – กรุงมาดรดิ – โชวร์ะบ าฟลามนิโก ้ O O O 
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

6 มาดรดิ – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร ์ O O x  

7 สนามบนิ – อาบูดาบ ี O ✈ ✈  

8 อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – อาบูดาบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

18.05 น. ออกเดนิทางสู่อาบูดาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY405 

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

เวลา 18.20 น. และถงึอาบูดาบ ีเวลา 22.00 น.*** 

 

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีน าทา่นเปลี่ยนเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัที่สองของการเดนิทาง    อาบูดาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี – ซาลามงักา  

02.25 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY075 

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

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

 

07.55 น.
  

ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ช่ัวโมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเท ีย่วอกี

เมอืงหนึง่ของสเปน องคก์าร UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมนั (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึ้น

ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึ

ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีสุ่ดของ

สเปน และยังมสีภาพสมบูรณ์ท ีสุ่ดอกีดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนติกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีสู่งท ีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร 

จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี ้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาในเมือง 

รางส่งน ้าแห่งนีถ้อืไดว่้าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอด

สองขา้งทาง 

 
 
 
 

ระยะทาง 91 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (หมูหนัสเปน)  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงรมิแม่น ้าตอร์เมส 

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเนือ่งจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรือง

อ านาจ ปัจจุบันเมอืงนีไ้ดรั้บขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ ในปี ค.ศ. 1988 น า

ท่านสู่พลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมอืงทีส่รา้งโดย

ระยะทาง 170 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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ศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยุคศตวรรษที ่16 -18 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GRAND HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัที่สามของการเดนิทาง  ซาลามงักา – โกอมิบรา – กรุงลสิบอน เมอืงหลวงประเทศโปรตุเกส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้เดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืงโกอิมบรา (Coimbra) (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ช่ัวโมงในวันที ่29 ตุลาคม 2560)  

ตัง้อยู่บนเนนิเขาเหนือแมน่ า้มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดย

อาณาจักรโรมันไดรั้บการเรียกขานว่า เอมีเนยีม และไดถู้กยึดครองโดยชาว

แขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหว่างชาวคริสตท์างเหนือ

และชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิ์เฟอรด์นัิลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บ

ชนะแขกมัวรแ์ละปลดปล่อยเมืองโกอมิบรา น าท่านสู่มหาวทิยาลยัโกอิมบรา

(Coimbra University) อ ิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสถานที่ส าคัญภาย ใน

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท ีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลีย่นเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิสจ์อหน์ที่ 

3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม  

ระยะทาง 312 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะคาปร ีอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเดินท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส 

(Portugal) น าทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี่ เดอะ

เนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลาง

น ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอื

ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็น

อกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ ีส่วยงาม  

ระยะทาง 203 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม VIP EXCUSIVE ART’S หรอืเทยีบเทา่   

     

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง แหลมโรกา – เมอืงซนิทรา – เมรดีา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้น

ตะ วันตก สุดของทวีปยุ โรป ซึ่งท่ านสามารถซื้อ ใบประกาศนียบตัร 

(Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นเดนิทางสู่เมอืง    

ซินทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเท ีย่ว เป็นทีตั่ง้

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความร่มรืน่ของเขตอุทยานเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองที่ม ีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลสิบอน 

ประเทศโปรตุเกส  

ระยะทาง 41 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

ระยะทาง 18 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ี

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมรดีา(Merida) ซึง่ก่อตัง้ขึน้เม ือ่ 25 ปีก่อนครสิตศั์กราช 

เมรดีาไดอ้นุรักษ์สถานทีต่่าง ๆ ท ีส่รา้งในสมัยโรมันไวม้ากกว่าเมอืงอืน่ ๆ ของ

สเปน จงึไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.

1993 มสีิง่ปลูกสรา้งตัง้แต่สมัยโรมันทีส่ าคัญทียั่งหลงเหลอืทั ้งสะพานส่งน ้ าท ี่

ยิ่งใหญ่,โรงละครโรมันกลางแจง้,สะพานโรมัน ท ีม่คีวามยาวถงึ 755 เมตร สรา้ง

ขา้มแมน่ า้กวาเดยีนา (Guadiana River) (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ช่ัวโมงในวันที ่25 มนีาคม 2561)  

ระยะทาง 309ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม VELEDA MERIDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที่หา้ของการเดนิทาง  เมรดีา – โทเลโด – กรุงมาดรดิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแห่งนีตั้ง้อยู่ทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนภีาพทีส่วยงาม เนือ่งจากมแีม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมอืง น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนือ่งจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญ่ีา ท ีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิอ่อน 

ระยะทาง 320 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง   

บา่ย น าเวลาท่านเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้่านหา

ซือ้ของทีร่ะลกึในย่านกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จั้กกันด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้

นอกจากนียั้งมงีานเซรามคิทุกประเภทใหท้่านไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงมาดรดิ(Madrid)   

ระยะทาง 71 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้อันเรา้ใจ 

อาหารพื้นเมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

 

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่หกของการเดนิทาง   มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขาริม ฝ่ัง

แม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลัง

เก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของมค่ีาต่างๆอาทิ 
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พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงที่

ม ีการเปลี่ยนพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอรแ์วนเตส กวีเอกชาวสเปนที่

ตัง้อยู่เหนอือนุสาวรยี์ดอนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ พาท่านแวะถ่ายรูปกับสนาม

ฟุตบอลที่ม ีชื่อเสียงที่สุดในกรุงมาดริด  สนามซานเตียโก เบร์นาเบว 

(Santiago Bernabéu)  สนามเหยา้ของราชันชุดขาว เรอัลมาดริด เจา้ของ

แชมป์ ยูฟ่า แชมเป้ียนส ์ลกี ฤดูกาลล่าสุด (2016 - 2017) และเป็นเจา้แห่งยุโป

ถงึ 12 สมัย มากทีสุ่ดตลอดกาล  มเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึของทมี

ฟุตบอล (ในกรณีทีม่กีารแขง่ขนั จะมแีฟนบอลเดนิทางไปสนามฟุตบอล

เป็นจ านวนมาก ไมส่ะดวกกบัการเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์มน่ าคณะ

เดนิทางไป) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

บา่ย น าท่านเทีย่วชมกรุงแมดรดิ ท ีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรยี ์

น า้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ท ีจ่ตุัรสัรสัซิเบเลส (Plaza 

de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคัญและสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของกรุงมาดรดิ  โดย

บรเิวณนี ้มอีาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติ

สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ทีท่ าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดรดิ (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ ี ่

3 ตัง้ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้ (Donquixote) เพื่อ

น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดล

ซอล หรอืประตูพระอาทติย์ ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรก

ของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย 

นอกจากนียั้งเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะตน้เชอรี ่

(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกี

แห่งของกรุงแมดรดิ 

ระยะทาง 20 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง    สนามบนิ – อาบูดาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez 

Madrid Barajas Airport) เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

09.45 น. 
 

ออกเดนิทางกลับสู่อาบูดาบ ีโดยสารการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY76 

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

เวลา 10.00 น. และถงึอาบูดาบ ีเวลา 19.35 น.*** 

 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีน าท่านเปลีย่นเครือ่ง เพื่อเดนิทางต่อ  

23.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY406 

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

เวลา 23.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 09.10 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ  

08.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมืองทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ  ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Hola España สเปน โปรตเุกส 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           1-8, 15-22 ก.พ. 61 

    15-22 ม.ีค. 61  

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           26 เม.ย.-3 พ.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 42,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 42,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
42,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,500.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 



 

 MAD-EY002    หนา้ 11 จาก 20 

 

 

 

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

5-12 ม.ิย. 61   

 

 

 

 

 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 45,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 45,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณเีกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เต ิมกบั

ทางบรษิทัได ้ **  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

  

 

 

 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเด ินทาง, ค่าน ้าหนักเก ินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสเปน  

(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ  (14 ยูโร) 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยูโร ) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ี ท ีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้ว

เทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบร ิษทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม ือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดทั้นท ี

4. หากทา่นท ีต่อ้งการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตม ีการเตรียมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านม ีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั ้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิ ิจของสถานทูต มใิช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณท่ีานใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษั ทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอ าจไม่

สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัต ิวซี่าได ้  

3. ส าหรับผูเ้ด ินทางทีศ่ ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านั ก หรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

เง ือ่นไขการจอง 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 35 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีา หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอว ี
ซ่า 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน ือ่งจาก

ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่าง

ส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเด ินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเด ินทางนั ้นๆ และ

พาสปอร์ต ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

1.   ทางบริษัทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซ ึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิข ึน้ 

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 ก ิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง    

Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 60 วัน ข ึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 45-59 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 31-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธ ิใ์นการเก็บค่าใช ้จ่ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและม ีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ค รบ

ตามจ านวนท ีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ ื่นที่เด ินทางใน

คณะเดยีวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่ นก าร

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น ี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ ว 

และค่าธรรมเนยีมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทตู (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋วเครื่อ งบิน 

(กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด    

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได ้ เน ือ่งจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เน ือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้อง

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

ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ต ิดกนั  หร ือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่ม ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสร ิม  

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน ือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีท ีอ่าจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณทีีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเด ีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ่าง

อาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศ่นูย์ยืน่วซ่ีา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบริษทัให้ทราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เติม 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได ้ ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถึงผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอร์ต ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบคุคล

ทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณา
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ยืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธอ์ีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นั้น ในกรณีเป็น พอ่ แม่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง หรือใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ทีแ่ตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม่ หรือ พอ่ แม่ ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...........................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ).........................................  

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  


