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• เที�ยวกรงุมาดรดิ (Madrid)  เป็นเมอืงหลวงที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งในโลก  

• เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) แหง่กรงุมาดรดิ (Madrid)  

• ตื�นตากบัรางสง่นํ 4าโรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งข ึ4นต ั4งแตศ่ตวรรษที� 1  

 เร ิ�มเพยีง 42,900.- 

 

 

Hola España สเปน โปรตเุกส 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 
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• เยอืนเมอืงซาลามงักา (Salamanca) เมอืงมรดกโลกจากยเูนสโก ้ 

• ชมความงามของมหาวทิยาลยัโกอมิบรา (Coimbra University) มหาวทิยาลยัที�เกา่แก่

ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก  

• check inเทห่ ์ๆ ที�แหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป  

• เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที�ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

สเปน  

***ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัตื�นเตน้เรา้ใจ*** 

***พกักรงุมาดรดิ 2 คนื*** 

เมนพูเิศษ  หมหูนัสเปน และขา้วผดัสเปน 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

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 เที�ยง คํ�า 
โรงแรมที�พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈ 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 – พระราชวังหลวง – พลาซา่ มายอร ์ O O x  

7 สนามบนิ – อาบดูาบ ี O ✈ ✈  

8 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี
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15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8

เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) โดยมเีจา้หนา้ทีIคอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก 

 

18.05 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเที�ยวบนิที� EY405 

***คณะเดนิทางต ั4งแต่วนัที� 30 พ.ค. – 5 ม.ิย. 61 เป็นตน้ไป ออก

เดนิทางเวลา 20.45 น. และถงึอาบูดาบ ีเวลา 00.15 น. ในไฟลต ์EY401 

*** 

 

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางตอ่  

วนัที�สองของการเดนิทาง    อาบดูาบ–ี มาดรดิ – เซอโกเบยี – ซาลามงักา  

02.25 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เที�ยวบนิที� EY075 

***คณะเดนิทางต ั4งแตว่นัที� 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 ) (เวลาทอ้งถิIนชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัIวโมง และจะ

เปลีIยนเป็น 5 ชัIวโมงในวันทีI 25 มนีาคม 2561) ผา่นขั Rนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัRนเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเทีIยวอกี

เมอืงหนึIงของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึRนทะเบยีนใหเ้มอืงนีRเป็นเมอืงมรดก

โลกในปี 1985 ชมรางสง่นํ 4าโรมนั (Acueducto de Segovia) ทีIสรา้งขึRน

ตั Rงแตศ่ตวรรษทีI 1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดเุชืIอมหนิแตล่ะกอ้นแต่อยา่งใด จงึ

ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิIงก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีIสําคัญทีIสดุของ

สเปน และยงัมสีภาพสมบรูณ์ทีIสดุอกีดว้ย รางสง่นํRาประกอบขึRนจากหนิแกรนติกวา่ 

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

จุดเริIมตน้ของรางส่งนํRานีR เริIมตั Rงแต่นอกเมอืง แลว้ลําเลยีงส่งนํRาเขา้มาในเมอืง 

รางสง่นํRาแหง่นีRถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง นําท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่า ซึIงเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอด

สองขา้งทาง 

 
 
 
 

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืRนเมอืง (หมหูนัสเปน)  

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั Rงอยู่บนทีIราบสูงรมิแม่นํRาตอรเ์มส 

เป็นเมอืงทีIมคีวามสําคัญเนืIองจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืง

อํานาจ ปัจจุบันเมอืงนีRไดรั้บขึRนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 นํา

ทา่นสูพ่ลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมอืงทีIสรา้งโดย

ศลิปะสไตล์บาร็อค ทีIเป็นเอกลักษณ์ของความรํIารวยในยุคศตวรรษทีI 16 -18 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย   

ระยะทาง 170 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีIพัก โรงแรม GRAND HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที�สามของการเดนิทาง  ซาลามงักา – โกอมิบรา – กรงุลสิบอน เมอืงหลวงประเทศโปรตเุกส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัRนเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืงโกอมิบรา (Coimbra) (เวลาทอ้งถิIนชา้

กวา่ประเทศไทย 7 ชัIวโมง และจะเปลีIยนเป็น 6 ชัIวโมงในวันทีI 25 มนีาคม 2561)

ตั Rงอยูบ่นเนนิเขาเหนือแมนํ่ 4ามอนเดโก (Mondego) ซึIงสมัยถูกปกครองโดย

อาณาจักรโรมันไดรั้บการเรียกขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาว

แขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงทีIเชืIอมการคา้ระหว่างชาวครสิตท์างเหนือ

และชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลทีI 1 แห่งลอีอน ไดร้บ

ชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมอืงโกอมิบรา นําท่านสู่มหาวทิยาลยัโกอมิบรา

(Coimbra University) อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสถานทีIสําคัญภายใน

มหาวทิยาลัยทีIเก่าแก่ทีIสุดแห่งหนึIงของโลก ก่อตั Rงในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลีIยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ทีI 

3 ในปี ค.ศ.1537 ซึIงยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีIสวยงาม  

ระยะทาง 312 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเกาะคาปร ีอาหารพืRนเมอืง  

บา่ย นําท่านเดนิท่านเดนิทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส 

(Portugal) นําทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรี�สรา้งขึRนในปี ค.ศ. 

1960 เพืIอฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิRนพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรีI เดอะ

เนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลาง

นํRาเพืIอเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริIมตน้ของการเดนิเรอื

ออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็น

อกีหนึIงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีIสวยงาม  

ระยะทาง 203 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีIพัก โรงแรม VIP EXCUSIVE ART’S หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง แหลมโรกา – เมอืงซนิทรา – เมรดีา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัRนพาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีIเป็นปลายดา้น

ตะวั นตกสุดของทวีปยุโ รป  ซึIงท่ านสามา รถซืRอใบประกาศนียบ ัตร 

(Certificate) เป็นทีIระลกึในการมาเยอืน ณ ทีIแห่งนีR จากนัRนเดนิทางสู่เมอืง    

ซนิทรา (Sintra) อกีหนึIงเมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเทีIยว เป็นทีIตั Rง

ของพระราชวังทีIสวยงามทีIไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความรม่รืIนของเขตอทุยานเป็นทีIพักผอ่นหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองทีIมีสถาปัตยกรรมทีIค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตเุกส  

ระยะทาง 41 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 

ระยะทาง 18 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ี
 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดีา(Merida) ซึIงกอ่ตั RงขึRนเมืIอ 25 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช 

เมรดีาไดอ้นุรักษ์สถานทีIต่าง ๆ ทีIสรา้งในสมัยโรมันไวม้ากกว่าเมอืงอืIน ๆ ของ

สเปน จงึไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกเมืIอปี ค.ศ.

1993 มสี ิIงปลูกสรา้งตั Rงแต่สมัยโรมันทีIสําคัญทีIยังหลงเหลือทั Rงสะพานส่งนํRาทีI

ย ิIงใหญ่,โรงละครโรมันกลางแจง้,สะพานโรมัน ทีIมคีวามยาวถงึ 755 เมตร สรา้ง

ขา้มแมนํ่ 4ากวาเดยีนา (Guadiana River) (เวลาทอ้งถิIนชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัIวโมง และจะเปลีIยนเป็น 5 ชัIวโมงในวันทีI 25 มนีาคม 2561)  

ระยะทาง 309ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สูท่ีIพัก โรงแรม VELEDA MERIDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

     

วนัที�หา้ของการเดนิทาง  เมรดีา – โทเลโด – กรงุมาดรดิ  
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีRตั Rงอยูท่างภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีRเป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนีภาพทีIสวยงาม เนืIองจากมแีมนํ่Rาเทกัส ไหลผ่านเมอืง นําท่านเขา้ชมมหา

วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนืIองจากเป็นวหิารทีIใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ทีIสรา้งตั Rงแต่ศตวรรษทีI 13  ความงดงาม

อลังการสไตล์โกธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

ระยะทาง 320 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืRนเมอืง   

บา่ย นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงทีIสวยงามทีIสดุแห่งหนึIงของสเปน และมเีวลาใหท้่านหา

ซืRอของทีIระลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีIรูจั้กกนัด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้

นอกจากนีRยงัมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

จากนัRนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ(Madrid)   

ระยะทาง 71 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพืRนเมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

 

 เขา้สูท่ีIพัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที�หกของการเดนิทาง   มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึIงตั Rงอยูบ่นเนนิเขารมิฝัIง

แม่นํRาแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนีRถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Rงหลังในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรัIงเศสและอติาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึIงนอกจากจะมกีารตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยังเป็นคลัง

เก็บภาพเขยีนชิRนสําคัญทีIวาดโดยศลิปินในยุคนัRน รวมทั RงสิIงของมคี่าต่างๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครืIองใช,้ อาวุธ จากนัRนนําท่านชมอทุยานหลวงทีI

มกีารเปลีIยนพันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนทีI

ตั Rงอยู่เหนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ พาท่านแวะถ่ายรูปกับสนาม

ฟุตบอลทีIมีชืIอเสียงทีIสุดในกรุงมาดริด สนามซานเตียโก เบร์นาเบว 

(Santiago Bernabéu)  สนามเหยา้ของราชนัชดุขาว เรอัลมาดรดิ เจา้ของ

แชมป์ ยฟู่า แชมเปีRยนส ์ลกี ฤดูกาลล่าสดุ (2016 - 2017) และเป็นเจา้แห่งยโุป

ถงึ 12 สมยั มากทีIสดุตลอดกาล  มเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซืRอสนิคา้ทีIระลกึของทมี

ฟตุบอล (ในกรณีที�มกีารแขง่ขนั จะมแีฟนบอลเดนิทางไปสนามฟุตบอล

เป็นจํานวนมาก ไมส่ะดวกกบัการเที�ยว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ|ไมนํ่าคณะ

เดนิทางไป) 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย นําทา่นเทีIยวชมกรงุแมดรดิ ทีIมสีถาปัตยกรรมทีIสวยงามอยูม่ากมาย ทั Rงอนสุาวรยี ์

นํ 4าพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั Rงอยูท่ีIจตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza 

de Cibeles)  ซึIงเป็นวงเวยีนสําคัญและสวยทีIสดุแห่งหนึIงของกรุงมาดรดิ  โดย

ระยะทาง 20 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
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บรเิวณนีR มอีาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูท่ั Rง 4 มมุไดแ้ก ่ธนาคารแห่งชาติ

สเปน,กองบญัชาการทหารบก,ทีIทําการใหญไ่ปรษณีย ์ประตชูยัอาคาลา่ และศนูย์

วัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึRนในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีRสรา้งขึRนเพืIอถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ีI 

3 ตั Rงตระหงา่นทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพืIอแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) เพืIอ

นําท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดล

ซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึIงเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรก

ของสเปน (กโิลเมตรทีIศนูย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย 

นอกจากนีRยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทีIหนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั4นหมเีกาะตน้เชอรี� 

(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญอกี

แหง่ของกรงุแมดรดิ 

คํ�า อสิระอาหารคํIาตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีIพัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่   

    

วนัที�เจ็ดของการเดนิทาง    สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่สนามบนิอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดรดิ-บาราคัส (Adolfo Suárez 

Madrid Barajas Airport) เพืIอใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซืRอสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

09.45 น. 
 

ออกเดนิทางกลับสูอ่าบดูาบ ีโดยสารการบนิเอทฮิดั เที�ยวบนิที� EY76 

***คณะเดนิทางต ั4งแตว่นัที� 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 

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

 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลีIยนเครืIอง เพืIอเดนิทางตอ่  

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เที�ยวบนิที� EY406  

วนัที�แปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

07.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการทีIจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีIทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีIยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีIกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั RงในกรณีทีIท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีRาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึIง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลีIยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีIยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลีIยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีIคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื�อทา่นทําการซื4อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั4ง 

มฉิะน ั4นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั4งสิ4น 

 
 
 
 
 

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

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

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

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 5,500.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ 

ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิyการยา้ยเมอืงทีIเขา้พัก 

เชน่ กรณีทีIเมอืงนัRนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีIใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีIยนตามความเหมาะสม 



    หนา้ 9 จาก 18 

 

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

 

 

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

5-12 ม.ิย. 61   

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
42,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ ลดทา่นละ  17,500.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั4นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั4น) 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�มเตมิเรื�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�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั4นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั4น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.- 
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1. คา่ตั|วเครืIองบนิ ชั Rนประหยัด ( Economy Class) ทีIระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืIอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีIยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีIระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีIระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีIทอ่งเทีIยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืIนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี4ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี4ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั4งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

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

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั4นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั4น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนี4รวม 

อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
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2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครืIองดืIมทีIสัIงพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํRาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิRน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีIสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ4ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ4นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน  

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

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

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิIม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัIวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ั4น 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีIเดนิทาง ทีIมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืIอทําการจองควิยืIนวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืIอไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีI ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัRง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีI ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิขึRน 

5. การยืIนวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั RนตอนการยืIนวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั Rงแบบหมู่คณะและยืIน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืIอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีI 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัIงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีIยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัIวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืIองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Rงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ4นจรงิ 

ขอ้มลูเบื4องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีIดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึRน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืIนวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพืIอวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึIงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีIค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีIศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืIองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีIตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัRน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Iากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริIมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํIากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืIนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืIองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิIงในการยืIนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่Iากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีIใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัRนๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทีIนัIงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั|วเครืIองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิyการเรยีกเก็บคา่มัดจําตั|วเครืIองบนิ ซึIงมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั|วเครืIองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีIเกดิขึRน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัIงทีI Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีIจะนัIงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีIสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีIมรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืIนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีIเครืIองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(นํRาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีIมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีIนัIง    

Long leg ขึRนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีIเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีIเชค็อนิเทา่นัRน 

 

 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึRนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Rงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิy เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Rงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ|ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ4นไป) เนืIองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืIนทีIเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีIเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึIงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืIอนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั RงนีRทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีIไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั|ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีIสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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7. กรณียื�นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีIเกดิขึRนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืIนวซี่า / ค่ามัดจําตั|วเครืIองบนิ หรือค่าตั|ว

เครืIองบนิ (กรณีออกตั|วเครืIองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีIกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืIองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีI ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิyในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

 

 

 

 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

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

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ั4นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมน ั4นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ|ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืIองปรับอากาศเนืIองจากอยูใ่นแถบทีIมอีณุหภมูตํิIา  

3. กรณีทีIมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึRนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิy

ในการปรับเปลีIยนหรอืยา้ยเมอืงเพืIอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีIมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีIเป็นหอ้งเดีIยวอาจเป็นหอ้งทีIมขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํRา ซึIงขึRนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัRนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืIนวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี4รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิRว จํานวน 2 ใบ (พืRนหลัง

ขาวเท่านัRน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืIองประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัIวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืIนวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีIมไีม่

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทําการ  

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
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ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีRแจง         

3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัRงสองเลม่ (ทัRงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชืIอ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีIออกจากทางธนาคารเทา่นัRน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุืIอเจา้ของบัญช ี (บคุคลทีIออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืIอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีIเจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืIอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืIนขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืIนไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีIออกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีIออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีIมกีารชีRแจงความสมัพันธอ์กีหนึIงฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัRน ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพืIอเชืIอมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทีIแตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี4 กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีIมชี ืIอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีRแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ทีI โฉนดทีIดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริIมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีIออกจากสถาบันทีIกําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืIอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืIอสถานทตูทีIยืIน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุIากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีIยนชืIอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีIยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Rงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืIอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีIสถานทตูดว้ย ทัRงสองทา่น (เฉพาะควิเดีIยวเทา่นัRน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัRน 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชืIอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ชืIอตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทีIเกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีIเกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืIนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืIอตัว นามสกลุ ทีIอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีIอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืRอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชืIอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีIอยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืIอ ทีIอยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีIเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีIผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Rงแตว่ันทีI..............................ถงึวนัทีI.............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิRวมอืเพืIอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีR 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีI หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืIนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืIอ ............................................    

ส ิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิIงทีIชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีIพักทีIมผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีIพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัRงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืIนๆ (โปรดระบ)ุ     อืIนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั4งส ิ4น 

ท ั4งนี4บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั4น 


