


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินมาดริด	-	เมืองโทเลโด	-	มหาวิหารโทเลโด	-	เมือง
คอรโดบา

พักที่	AYRE	CORDOBA
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 มัสยิดเมสกีตา	-	เซบียา	-	พลาซาเดอ	เอสปาญนา	-	หอคอยกิร
ลดา	-	มหาวิหารเซบียา	-	อนุสาวรียคริสโตเฟอรโคลัมบัส

พักที่	VERTICE
ALJARAFE	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เมืองมาลากา	-	ปอมปราการราชวังอัลคาซาบา	-	ปราสาทบูร
โกส	-	เมืองแกรนาดา

พักที่	MACIA	REAL	DE
LA	ALHAMBRA	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 พระราชวังอัลฮัมบรา(พระราชวังสีชมพู)	-	มหาวิหารแหงแก
รนาดา	-	กรุงมาดริด

พักที่	HOLIDAY	INN
MADRID	CALLE
ALCALA	หรือเทียบเทา

6 Las	Rozas	Village	-	กรุงมาดริด	-	พระราชวังหลวง	-	ระบําฟ
ลามิงโก

พักที่	HOLIDAY	INN
MADRID	CALLE
ALCALA	หรือเทียบเทา

7 สนามบินมาดริด	-	สนามบินอาบูดาบี

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ก.ย.	60	-	4	ต.ค.	60 39,900	บาท 39,900	บาท 39,900	บาท 5,500	บาท



ชวงบาย	/	ชวงคํ่า	
15.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	8เคานเตอร	T

สายการบินเอทิฮัด	แอรเวย	(EY)	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
18.20	น.ออกเดินทางสูอาบูดาบี	โดยสายการบินเอทิฮัด	โดยเทีย่วบินที	่EY405

22.00	น.เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี้	นําทานเปลีย่นเครื่องเพื่อเดินทางตอ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY075

08.40	น.ถึงสนามบินอาดอลโฟ	ซัวเรซ	มาดริด-บาราคัส	(Adolfo	Suárez	Madrid	Barajas	Airport	)
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด	(Toledo)	เมืองหลวงเกาของสเปน	เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน	องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม	มีทัศ
นีภาพที่สวยงาม	โดยมีแมน้ําเทกัส	ไหลผานเมือง	ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณที่นาชื่นชมที่สุดของการ
จัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา	3	แหง
จากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด	(Toledo	Cathedral)	เป็นวิหารที่ใหญเป็นอันดับ	2	ของสเปน

รองจากวิหารเมืองเซบีญา	ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่	13	ความงดงามอลังการสไตลโกธิก	ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน	ระยะทาง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองกอรโดบา(Cordoba)	เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกาและเป็นเมืองที่เจริญ

รุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวรปกครอง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	AYRE	CORDOBA	HOTEL	หรือเทียบเทา



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง
เดินทางสูเมืองโทเลโด	ระยะทาง	73	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.

เดินทางตอสูเมืองกอรโดบา	ระยะทาง	344	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชม.

ตั้งอยูที่กรุงมาดริด	ประเทศสเปน	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	พ.ศ.	2471	รองรับ
การเป็นประตูสําคัญในการเขาออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,	แอรนอสทรัม	และแอรยูโร
ปา

เป็นเมืองและเทศบาลแหงหน่ึง	ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	โตเลโด
เป็นเมืองหลักของจังหวัดโตเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา	องคการยู
เนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลก	เน่ืองจากมีมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน	รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต	ชาวยิว	และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย

เป็นเมืองหลวงเกาของอาณาจักรสเปนโบราณ	เมืองโตเรโดเป็นเมืองที่ผสม
ผสานไปดวยกลิ่นอายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งสเปน	กรีกโรมัน	ยิว
และก็แขกมัวร	นับวาเป็นเมืองที่มีเสนหนาหลงใหลมากๆ	อีกทั้งองคการ
Unesco	ยังจัดใหเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองในแควนปกครองตนเองอันดาลูซีอาทางภาคใตของประเทศสเปน
และเป็นเมืองหลักของจังหวัดกอรโดบา	ริมแมน้ํากวาดัลกีบีร	ทุกวันน้ี	ในความ
เป็นเมืองสมัยใหมขนาดกลาง	ตัวเมืองเกายังคงมีสถาปัตยกรรมนาประทับใจ
หลายแหงที่ยอนไปเมื่อครั้งเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุงเรืองของอาณาจักร
กาหลิปแหงกอรโดบาของชาวมุสลิมซึ่งเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบ
สมุทรไอบีเรีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	AYRE	CORDOBA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปมัสยิดเมซกีตา	(Mezquita	catedral)	มีชื่อเรียกในศาสนาคริสตวา	มหาวิหาร

การอัสสัมชัญพระแมมารี	(Catedral	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción)	ปัจจุบันเป็นแหลงมรดกโลกรว
มกับพื้นที่สวนประวัติศาสตร	สุเหราที่มีชื่อเสียง	และเคยไดชื่อวาใหญที่สุดในโลกแหงหน่ึงในชวงปี	ค.ศ.	700	ถึง
800	มีอายุกวา	1,200	ปี	เป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมอาหรับที่มีเพียงหน่ึงเดียวในโลก	และถือ



ไดวามหัศจรรยมาก	ที่สุเหราของศาสนามุสลิมอยูรวมชายคาเดียวกันกับโบสถของศาสนาคริสต	ชมความยิ่ง
ใหญและสวยงาม	ภายในที่สรางไวอยางมหัศจรรยดวยเสาหินออนสีตาง	ๆ	จํานวน	900	ตน	เรียงรายสับหวางกัน
อยางสวยงาม	และเพดานแบบศิลปะ	แขกมัวรที่หาชมที่อื่นไมได
จากน้ันทานเดินทางสูเมืองเซบียา	(Seville)	เป็นเมืองใหญอันดับ	4	ของสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานชมปลาซาเดเอสปาญา	(Plaza	De	Espana)	ที่สรางขึน้เมือปี	ค.ศ.	1982เป็นกลุมอาคารรูปครึ่ง

วงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนัก	แตละซุมโคงประตูมี
ตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร	อิสระใหทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ
นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรัลดา	(Giralda	Tower)	หอศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นหอคอยที่สรางขึน้โดยชาวมุสลิม

เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสูง	93	เมตร	ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานสมและน้ําพุ	เพื่อใชในพิธีชําระรางกาย
ของชาวมุสลิม
จากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงเมืองเซบียา	(Seville	cathedral)	เริ่มสรางใน	ค.ศ.1042	และสราง

เสร็จ	ค.ศ.1519	ซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับสาม	รองจากมหาวิหารเซนตปีเตอรที่กรุงโรม	และเซนตปอลที่
ลอนดอน	และใหญที่สุดในสเปน	สรางดวยศิลปะแบบโกธิค	ภายในตกแตงไดอยางวิจิตรตระการตา	สรางขึน้
แทนที่ตั้งของสุเหราเดิม	โดยตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได	ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้ าคา	มีทั้ง
ภาพเขียน	เครื่องใชในศาสนพิธี	ที่ทํามาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได	ตอนกลางโบสถเป็นที่ตั้ง
ของ	สุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส	ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ	เป็นหีบศพหินออนที่ตั้งอยูบนบ่าของรูป
สลักชายหนุม	4	คน	ซึ่งเป็นผูแทนของราชอาณาจักรของกษตัริยคาธอลิคทั้ง	2	พระองคอันไดแกคัสตีล	เลออน
อาราก็อน	และนาวารเร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	VERTICE	ALJARAFE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หน่ึงในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร	สรางขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณในการ
ปองกันการเผยแพรของศาสนาคริสตเขามายังกลุมของชาวมุสลิมสัมผัสถึง
ความลึกซึง้	และความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนาชวยเหลือผูยากไรโดยไม
ตองเดินทางไปแสวงถึงนครเมกกะ	ภายในสุเหราเป็นเหมือนป าที่มีเสาวิหาร
เรียงรายอยูถึง	850	ตน	สรางใหมีลักษณะสวนทางกัน	เพื่อใหเกิดภาพสะทอน
เหมือนกระจกเงาหรือแมแตความสูงที่ไมเหมือนสถาปัตยกรรมใด	เฉลี่ย	4
เมตร	และตกแตงในสไตลที่เป็นนวัตกรรมใหมลาสุดในยุคน้ันสิ่งที่มีชื่อเสียง
และชวนใหรําลึกถึงความรุงเรืองของอารยธรรมมัวรไดมากที่สุดไดแก	มีหรับ
MIHRAB	หรือชองในผนังกําแพงที่หันหนาไปทางเมืองเมกกะสําหรับผูมา
แสวงบุญโดยมีหรับน้ีถือเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิค
ของศิลปินชาว	มัวรแท	ๆ

เซบียา	หรือ	เซวิลล	เป็นศูนยกลางทางการเงิน	วัฒนธรรม	และศิลปะของภาค
ใตของประเทศสเปน	และยังเป็นเมืองหลวงของแควนปกครองตนเองอันดาลูซี
อาและจังหวัดเซบียาอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



เดินทางสูเมืองเซบียา	ระยะทาง	139	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.

มีลักษณะโคงครึ่งวงกลมหรือพระจันทรเสี้ยว	เป็นอาคารใหมพึ่งสรางขึน้เมื่อปี
คศ.	1929	เพื่องาน	Iberian-American	Expo	โดยเฉพาะ	ตัวอาคารรวบรวม
ลักษณะเดนทั้งหมดของสถาปัตยกรรมสเปนเอาไว	โดยเฉพาะการประดับ
ตกแตงอาคารดวยกระเบื้องเคลือบ	ซึ่งทําใหดูสวยงามและแปลกตากวายุโรป
ภูมิภาคอื่น

หอคอยกิรลดา	หรือหอคอยฆีรัลดาเป็นหอระฆังศักดิส์ิทธิข์องเมืองเซบียา

มหาวิหารแหงน้ีเริ่มสรางใน	ค.ศ.1042	และสรางเสร็จ	ค.ศ.1519	ใชเวลาใน
การกอสรางรอยปีเศษ	เป็นวิหารแบบโกธิคที่ใหญที่สุดในสเปน	ฝีมือการ
ตกแตง	แกะสลัก	หนาตางกระจกภาพสี	แทนบูชา	ลวนประณีตดวยฝีมือชางชั้น
ยอดจากชาติตาง	ๆมากกวายี่สิบประเทศ

คริสโตเฟอรโคลัมบัส	(Christopher	Columbus)	ชาวสเปนที่ไดรับการยกยอง
วาเป็นผูเดินทางพบทวีปอเมริกา	เป็นคนแรก	รูปป้ันน้ีอยูกลางถนน	ดานหนา
บริเวณลานกวางจะมีรูปป้ันอนุสาวรีย	ดอน	กีโยเต	(Don	Quixote)	กับลูกนอง
คนสนิท	ซานโช	(Sancho)	ทั้งสองคนคือตัวละครในเรื่อง	"สูฝันอันยิ่งใหญ"
วรรณกรรมของ	มิเกล	เดอ	เซอรวองเต	ยานน้ีจัดเป็นแหลงชอปป้ิงอีกเชนกัน
ถัดจาก	พลาซา	เอสพลานาด	(Plaza	de	Espana)	นิดหนอย	ก็จะเดินมาพบกับ
วิหารเดอโบด	ซึ่งเป็นหินแกรงจากอียีปต	ที่ชาวสเปนสมัยกอน	ขนขามน้ําขาม
ทะเลมาสรางเป็นวิหาร	ดานในจะมีรูปแบบโมเดล	แทงหิน	และการกอสรางวิ
หารเดอโบด	ภายในสามารถเขาชมไดฟรี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	VERTICE	ALJARAFE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองมาลากา	(MALAGA)	บานเกิดจิตรกรชื่อกองโลกปิกัสโซ	ตั้งอยูในแควนอันดาลูเซีย

ทางตอนใตของประเทศสเปน	เมืองชายทะเลแหงน้ีจัดไดวาเป็นเมืองที่คึกคักมากเมืองนึง	เพราะมีทาเรือพาณิชย
เป็นที่จอดเรือเดินสมุทรทั้งหลาย	อยูหางจากชองแคบยิบรอลตาประมาณ100กิโลเมตรเทาน้ัน	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานชมเมืองมาลากา	ผานชมปราสาท	La	Alcazaba	เป็นสถาปัตยกรรมสไตลมัวร	ซึ่งถูกสรางขึน้ใน

ศตวรรษที่	11	บนหุบเขาใจกลางเมืองมะละกาซึ่งสามารถมองเห็นวิวรอบๆเมืองไดอยางสวยงาม	และปอม



เดินทางสูเมืองมาลากา	ระยะทาง	220ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.

เดินทางสูเมืองกรานาดา	ระยะทาง	125	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.

ปราการ	Castillo	de	Gibralfaro	กําแพงเมืองเกาสรางเพื่อปองกันขาศึก
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกรานาดา	(GRANADA)	ตั้งอยูในแควนอันดาลูเซียของประเทศสเปน	เป็นที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ	ที่กลาวกันวาเมืองน้ีเป็นหน่ึงในสามเมืองที่ดีที่สุดสําหรับเหลา
นักศึกษา	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	MACIA	REAL	DE	LA	ALHAMBRA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ปอมปราการโบราณในยุคศตวรรษที่	11	สรางขึน้โดยแขกมัวร	และใชเป็นจุด
ยุทธศาตรสําคัญในการเฝาระวังการรุกรานของขาศึกจากฝ่ังแอฟริกา	ดาน
นอกเป็นกําแพงสองชั้นไวปองกันขาศึกไดอยางแนนหนา	ดานในเป็นราชวัง
ขนาดยอม	ประกอบดวยสวนไมอันรมรื่น	น้ําพุอันชุมฉํ่า	และคูไวระบายน้ํา
ตลอดทางเดินขึน้ไปยังราชวัง

เป็นปราสาทที่มีความสงางามตั้งอยูบนที่ราบสูง	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	884	และ
ถูกบูรณะในรัชสมัยของ	พระเจาอัลฟองโซที่	8	แหงคาสติลญาและพระเจาเอน
ริเกที่	4	ตามลําดับ	แตก็ไดถูกทําลายจนเกือบหมดโดยกองทัพฝรั่งเศสของ	น
โปเลียน	ในปี	ค.ศ.	1813

ป็นเมืองหลวงของจังหวัดกรานาดาในแควนปกครองตนเองอันดาลูเซีย
ประเทศสเปน	ตั้งอยูตีนเทือกเขาเซียรราเนวาดาตรงบริเวณที่แมน้ําดารโร
(Darro)	และแมน้ําเฮนิล	(Genil)	มาบรรจบกัน	ที่ระดับความสูง	738	เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล	ปอมและพระราชวังอาลัมบรา	(Alhambra)	ของพวกมัวรอยูใน
เมืองกรานาดา	เป็นหน่ึงในสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทาง
ประวัติศาสตรของมุสลิม	ยิว	และคริสตที่ทําใหเมืองน้ีเป็นจุดสนใจในบรรดา
เมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของสเปน	กรานาดายังเป็นที่รูจักกันดีในสเปน
เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ	รวมทั้งชีวิตกลาง
คืน	ซึ่งจริง	ๆ	แลวกลาวกันวาเมืองน้ีเป็นหน่ึงในสามเมืองที่ดีที่สุดสําหรับเหลา
นักศึกษา	(อีกสองเมืองคือซาลามังกาและซานตีอาโกเดกอมโปสเตลา)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	MACIA	REAL	DE	LA	ALHAMBRA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทําทานชมปอมปราการและพระราชวังอาลัมบรา	(Alhambra)	พระราชวังแขกมัวรที่ไดรับการอนุรักษไว

อยางสมบูรณแบบที่สุดและถือวาเป็นพระราชวังเดียวที่ยังหลงเหลืออยูในทวีปยุโรป	ปัจจุบันปอมปราการและ
พระราชวังอาลัมบราเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทางประวัติศาสตรของมุสลิม	ยิว
และคริสต
จากน้ันพาทานชม	วิหารประจําเมืองกรานาดา	(Granada	Cathedral	)	และ	สุสานหลวง	(Capilla	Real)

สรางในศิลปะสไตลโกธิก	สุสานหลวงแหงน้ี	เป็นที่ฝังพระศพของกษตัริยเฟอรนันโด	และพระราชินีอิซาเบล	และ
เจาชายฟิลิป	กับพระชายาฆัวนา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูกรุงมาดริด	(Madrid)	เมืองหลวงของประเทศสเปน	ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบี

เรียน	ในระดับความสูง	650	เมตร	เป็นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค	ที่ซึ่งกษตัริยฟิลลิปที่	2	ไดทรงยายที่ประทับจาก
เมืองโทเลโดมาที่น่ี	และประกาศใหมาดริดเป็นเมืองหลวงใหม	ยกเวนในชวงประมาณปี	ค.ศ.	1601-1607	เมือง
มาดริดไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังแหงน้ีมีลักษณะเป็นปอมดวย	สรางโดยใชสถาปัตยกรรมของพวก
แขกมัวร	ในระหวางคริสเตียนที่	14	หลังจากคริสเตียนไดยึด	คอร	โดบาและตี
สเปนกลับคืน	พวกอาหรับถอยไปยึดเมืองกรานาดาเป็นเมืองหลวงและสราง
ปราสาทราชวังแบบอาหรับที่คิดวาควรจะสรางขึน้	ภายในเวลาไมถึงรอยปีก็
หมดอํานาจ	พายแพ	แกกองทัพของพระเจาเฟอรดินันด	และพระราชินีอิซาเบล
ลา	ผูโดงดังของสเปน

เป็นโบสถคริสตที่มีความงดงามลงตัวที่สุด	การตกแตงทั้งภายนอกภายในเป็น
แบบเรอเนสซองส	ที่ดูโออาปราณีตแตก็ไมรกรุงรังจนเกินไปนัก	โครงสีหลัก
คือสีขาวแลวตัดดวยสีทองอรามของแทนบูชา	ที่ชวยขับเนนใหบรรยากาศขาง
ในดูสวาง,สงบและมลังเมลืองนาเลื่อมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน



เดินทางเขาสูกรุงมาดริด	ระยะทาง	419	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชม.

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	Las	Rozas	Village	Outlet	อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอยรานคา	อาทิ

เชน	Amani,	Barbour,	Coach,	Diesel,	Furla,	Onisuka	Tiger,Polo	Ralph	lauren,	Hugo	Boss,	Samsonite,
Camper,	Burbury,	Superdry,	Tag	Heuer,	Bvlgari,	Calvin	Klein	ฯลฯ
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมาดริด	(Madrid)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเขาชม	พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานาเรส	สวยงาม

โออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังใน
สไตลบาโรค	โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา	2,830
หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน
รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัดโบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ
จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาว

สเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวระบําฟลามินโก	อันเราใจ	อาหารพื้นเมือง	(ขาว

ผัดสเปน)

เขาสูที่พัก	ณ	โรงแรม	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Las	Rozas	Village	Outlet	อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอย
รานคา	อาทิ	เชน	Amani,	Barbour,	Coach,	Diesel,	Furla,	Onisuka	Tiger,Polo
Ralph	lauren,	Hugo	Boss,	Samsonite,	Camper,	Burbury,	Superdry,	Tag
Heuer,	Bvlgari,	Calvin	Klein	ฯลฯ

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสูอุทยานหลวงระยะทาง	20	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.

พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานา
เรส	สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค	โดยการผสม
ผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา
2,830	หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพ
เขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน	รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัด
โบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ	จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มี
การเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาวสเปนที่ตั้ง
อยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวระบําฟลามินโก	อันเราใจ	อาหารพื้นเมือง	(ขาวผัดสเปน)
	พักที่	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

ฟลามิงโกมีกําเนิดจากนิทานพื้นบานของสเปนใต	แลวพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูป
แบบซับซอน	ทั้งเพลง	ดนตรี	และการเตนรํา	โดยเมื่อแรกอยูในหมูคนยากไร
ในสังคม	ความเป็นมาของระบําฟลามิงโกกลาวกันหลายแบบ	บางวามาจาก
ชาวตารเตสซาน	ที่อพยพมาจากแอฟริกา	เมื่อ	400-600	ปีกอนคริสตกาล	บาง
ก็วาพัฒนามาจากระบํายิปซี	โดยผสมผสานเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นของ
สเปนเองโดยเฉพาะในแถบอันดาลูเซีย	แตประการหลังนาจะมีความนาเชื่อถือ
กวา	ในทศวรรษ	1760	ฟลามิงโก	เริ่มเป็นที่รูจักในแถบกาดิซ	เฆเรซ	และเซ
บิญา	และในตนศตวรรษที่	19	ระบําฟลามิงโกก็เขาสูโรงละครและผานไปสู
สถาบันการเตนรํา	ปัจจุบัน	สามารถชมการแสดงระบําฟลามิงโกไดตาม
ภัตตาคารที่มีการแสดงน้ี

ชวงเชา	/	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูสนามบินอาดอลโฟ	ซัวเรซ	มาดริด-บาราคัส	(Adolfo	Suárez	Madrid	Barajas	Airport)	เพื่อ

ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.00	น.	ออกเดินทางกลับสูอาบูดาบี้	โดยสารการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY76

ชวงคํ่า
19.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี้	นําทานเปลีย่นเครื่อง	เพื่อเดินทางตอ
23.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY406

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมาดริด	ประเทศสเปน	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	พ.ศ.	2471	รองรับ
การเป็นประตูสําคัญในการเขาออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,	แอรนอสทรัม	และแอรยูโร
ปา



ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

09.10	น.	คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
7.	หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใช

จายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน

2.เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง

1.คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่คา

ประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

8.มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	23	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

4.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร	ตอทาน)

6.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	หรือ	800	บาท)

7.คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.คาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]	



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สเปน)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วัน
ทําการ	
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	BLS	International
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุดในวันยื่นวีซา	หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา
ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

1.หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช
งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

2.รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไมเกิน	30	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีทีมี่ไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น
STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทัง้เลมเกา	–เลมใหม)
3.3	หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร	BANK	CERTIFICATE	ตองสะกดชื่อ-สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต
ออกมาไมเกิน	1	เดือน	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ	3.1
3.4	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
3.4.1	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจาย
ให	(ผูเดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	30	วัน	หลังจากธนาคารออกให	
3.4.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
3.4.3.	ตองใช	สูติบัตร	เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทางเทาน้ัน	หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีแตงงาน	

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ
1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูต
ทีย่ื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและในกรณีออกคาใชจายใหพอ	แม	หรือ	พอ	แม	ออกคาใชจายให)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)	

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให



บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน	(เฉพาะคิวเดีย่วเทานัน้)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
**เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม**

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

6.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน
3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

7.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่
เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น

เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง



2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิกภายใน			45	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
2.	แจงยกเลิกภายใน			30	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	20	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	80	%	จากราคาทัวร
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด		

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธ			วีซา	หรือไม
วาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


