


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินBarajas	-	เมืองเซอโกเบีย	-	รางสงนําโรมัน	-	เมืองซาลามังกา	-
พลาซามายอร

พักที่	GRAND
HOTEL
CORONA	SOL
หรือเทียบเทา

3 เมืองโกอิมบรา	-	แมนํามอนเดโก	-	มหาวิทยาลัยโกอิมบรา	-	เมืองลิสบอน	-
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี	-	หอคอยเบเล็ง

พักที่	VIP
EXCUSIVE
ART’S	หรือ
เทียบเทา

4 ชมแหลมโรกา	-	ซินทรา	-	เมืองเมรีดา	-	แมนํากวาเดียนา
พักที่	VELEDA
MERIDA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองโทเลโด	-	มหาวิหารโทเลโด	-	กรุงมาดริด	-	ระบําฟลามิงโก

พักที่	HOLIDAY
INN	MADRID
CALLE
ALCALA	หรือ
เทียบเทา

6 พระราชวังหลวง	-	สนามซานเตียโก	เบรนาเบว	-	น้ําพุไซเบเลส	-	ประตูชัย
อัลคาลา	-	พลาซาเดอ	เอสปาญนา	-	อนุสาวรียดอนกิโฆเต	-	พลาซามายอร
-	รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่

พักที่	HOLIDAY
INN	MADRID
CALLE
ALCALA	หรือ
เทียบเทา

7 สนามบินBarajas	-	สนามบินอาบูดาบี

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿45,900 ฿45,900 ฿45,900 ฿5,500



*คณะเดินทางตั้งแตวันที่	30	พ.ค.	–	5	มิ.ย.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	20.45	น.	และถึงอาบูดาบี	เวลา
00.15	น.	ในไฟลต	EY401

15.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	8	เคานเตอร	T
สายการบินเอทิฮัด	แอรเวย	(EY)	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
18.20	น.	ออกเดินทางสูอาบูดาบี	โดยสายการบินเอทิฮัด	โดยเทีย่วบินที	่EY405
22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี้	นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY075
07.55	น.ถึงสนามบินอาดอลโฟ	ซัวเรซ	มาดริด-บาราคัส	(Adolfo	Suárez	Madrid	Barajas	Airport	)

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากน้ันเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย	(Segovia)	เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน	องคการ	UNESCO	ยัง
ไดขึน้ทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี	1985

ชมรางสงน้ําโรมัน	(Acueducto	de	Segovia)	ที่สรางขึน้ตั้งแตศตวรรษที่	1	โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุ
เชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด	จึงไดรับการยกยองวาเป็นสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุด
ของสเปน	และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย	รางสงน้ําประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา	25,000	กอน	มี
ความยาว	818	เมตร	มีโคง	170	โคง	จุดที่สูงที่สุดสูงถึง	29	เมตร	จุดเริ่มตนของรางสงน้ําน้ี	เริ่มตั้งแตนอกเมือง
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง	รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย	และเป็นไฮไลทหลัก
ของเมือง

นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา	ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง(ระยะทาง	91	ก.ม.ใชเวลา



เดินทางประมาณ	1.15	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหันสเปน)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองซาลามังกา	(Salamanca)	ในแควนคาสตีลและเลออนทางภาคตะวันตกของประเทศ

สเปนตั้งอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส	เป็นเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขายใน
สมัยโรมันเรืองอํานาจ	ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1988

นําทานสูพลาซา	มายอร	(La	Plaza	Mayor)	ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตลบาร็อค	ที่เป็น
เอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่	16	-18	อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย	(ระยะทาง
170	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	GRAND	HOTEL	CORONA	SOL	หรือเทียบเทา

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

เมืองเซอโกเบีย	(Segovia)	เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน	องคการ
UNESCO	ยังไดขึน้ทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี	1985

เป็นทางน้ําของเมืองซาโกเวียซึ่งสรางเมื่อกลางศตรวรรษที่1	มีความสูง
ประมาณ28เมตร	และยาวราวๆ14กิโลเมตร	เพื่อนําน้ํามาจากแมน้ํา	Frío	เป็น
ทางน้ําโบราณที่สภาพดีเป็นอันดับตนๆของยุโรป

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหันสเปน)

เมืองซาลามังกา	(Salamanca)	ในแควนคาสตีลและเลออน	ทางภาคตะวันตก
ของประเทศสเปน	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูบน
ที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส	เป็นเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลาง
ของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ	ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึน้เป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1988



คณะเดินทางตั้งแตวันที่	26	เม.ย.-2	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	02.15	น.	และถึงมาดริด
เวลา	08.40	น.
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	พักที่	GRAND	HOTEL	CORONA	SOL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันเดินทางขามพรมแดนสูเมืองโกอิมบรา	(Coimbra)	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง	และจะ
เปลี่ยนเป็น	7	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก	(Mondego)	ซึ่งสมัยถูก
ปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา	เอมีเนียม	และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร	ในปี	ค.ศ.711
และเป็นเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต	จนในปี	ค.ศ.1064	กษตัริยเฟอรดินั
ลที่	1	แหงลีออน	ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา

นําทานสูมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra	University)	อิสระใหทานไดถายรูปกับสถานที่สําคัญภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กอตั้งในปี	ค.ศ.1290	แตก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง	(Coimbra
Royal	Palace)	โดยกษตัริย	คิงสจอหนที่	3	ในปี	ค.ศ.1537	ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม	(ระยะทาง	312
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทานเดินทางสูกรุงลิสบอน	เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส	(Portugal)

นําทานบันทึกภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรีส่รางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการ
สิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร

แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณดูแลการเดิน
เรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคนพบโลกของ	วาสโก	ดากามา	นักเดินเรือชาว
โปรตุเกส	เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม	(ระยะทาง	203	ก.ม.ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	2.30	ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	VIP	EXCUSIVE	ART’S	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองโกอิมบรา	(Coimbra)	อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส	ตั้งอยูบนเนิน
เขาเหนือแมน้ํามอนเดโก	(Mondego)	ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน
ไดรับการเรียกขานวา	เอมีเนียม	และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร	ในปี
ค.ศ.711	และเป็นเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาว
มุสลิมทางใต	จนในปี	ค.ศ.1064	กษตัริยเฟอรดินัลที่	1	แหงลีออน	ไดรบชนะแข
กมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดที่อยูภายใตเขตุแดนของประเทศโปรตุเกสเทาน้ัน	ซึ่ง
ตนน้ําอยูที่ภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ	Serra	da	Estrela	และมีถึง	2	เขื่อนตั้งอยู
ระหวางทางน้ํา

มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra	University)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกาแก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กอตั้งในปี	ค.ศ.1290	แตก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวัง
หลวง	(Coimbra	Royal	Palace)	โดยกษตัริย	คิงสจอหนที่	3	ในปี	ค.ศ.1537	ซึ่ง
ยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปรตุเกส	ตั้งอยูทิศตะวันตกของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย	การที่ลิสบอน
ตั้งอยูทางใตของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร	จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํา
กัลฟสตรีม	ทําใหลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุนที่สุดในยุโรป

สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนมของ
เจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร

หอคอยเบเล็ง	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณ
ดูแลการเดินเรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคน
พบโลกของ	วาสโก	ดากามา	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส	เป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	พักที่	VIP	EXCUSIVE	ART’S	หรือเทียบเทา



เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	7	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดที่เป็นปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	ซึ่ง
ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร	(Certificate)	เป็นที่ระลึกในการมาเยือน	ณ	ที่แหงน้ี

จากน้ันเดินทางสูเมือง	ซินทรา	(Sintra)	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว	เป็นที่ตั้งของ
พระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ความรมรื่นของเขตอุทยานเป็น
ที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง	เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของแควนแก
รนดลิสบอน	ประเทศโปรตุเกส	(ระยะทาง	41	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองเมรีดา	(Merida)	ซึ่งกอตั้งขึน้เมื่อ	25	ปีกอนคริสตศักราช	เมรีดาไดอนุรักษสถานที่ตาง

ๆ	ที่สรางในสมัยโรมันไวมากกวาเมืองอื่น	ๆ	ของสเปน	จึงไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเป็นแหลง
มรดกโลกเมื่อปี	ค.ศ.1993	มีสิ่งปลูกสรางตั้งแตสมัยโรมันที่สําคัญที่ยังหลงเหลือทั้งสะพานสงน้ําที่ยิ่งใหญ,โรง
ละครโรมันกลางแจง,สะพานโรมัน	ที่มีความยาวถึง	755	เมตร	สรางขาม	แมน้ํากวาเดียนา	(Guadiana	River)
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	(ระยะทาง
309ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	VELEDA	MERIDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชมแหลมโรกา	จุดที่ปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	วึ่งทานสามารถมา
เยือน	ณ	ที่แหงน้ีจากการเดินทางสูเมือง	ซินทรา	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว

เมืองซินทรา	(Sintra)	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว	และ
ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม	ที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเป็นมรดกโลกอีกดวย	ความรมรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผอนหยอนใจใน
วันหยุดของชาวเมือง	แลวไปชมแหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดตะวันตกสุด
ของยุโรป	ทานสามารถซื้อ	Certificate	เป็นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน	ณ	ที่
แหงน้ี



อิสระอาหารกลางวัน

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560

เมรีดา	(สเปน:	Mérida)	เมืองเมรีดาไดรับการกอตั้งขึน้เมื่อ	25	ปีกอนคริสต
ศักราช	ในชื่อภาษาละตินวา	เอเมรีตา	และถือวาเป็นเมืองมรดกโลกอีกแหง
หน่ึงของสเปนที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด	เมรีดาเป็นเมืองหลักของแควนเอกซ
เตรมาดูรา	ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน	ในปี	ค.ศ.	2007	มีประชากร
54,893	คน

แมน้ํากวาเดียนามีความยาว	778	กิโลเมตร	และมีบริเวณลุมน้ําประมาณ
67,000	ตารางกิโลเมตร	มีเขื่อนถึงเกือบ	2,000	แหงสรางขึน้ตามเสนทางของ
แมน้ําสายน้ี	เขื่อนที่ใหญที่สุดคือ	เขื่อนอัลกีวาในเขตโปรตุเกส	เมืองบาดาโฮซ
ของสเปนเป็นเมืองที่ใหญที่สุดริมแมน้ํากวาเดียนา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	พักที่	VELEDA	MERIDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมืองโทเลโด	(Toledo)	เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	องคการยูเนสโก
ไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลกอีกดวย	มีทัศนีภาพที่สวยงาม	เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส	ไหลผานเมือง

นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด	(Toledo	Cathedral)	เน่ืองจากเป็นวิหารที่ใหญเป็นอันดับ	2	ของ
สเปน	รองจากวิหารเมืองเซบีญา	ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่	13	ความงดงามอลังการสไตลโกธิก	ภายในมหาวิหาร
มีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน	(ระยะทาง	320	ก.ม.ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	4	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําเวลาทานเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของสเปน	และมีเวลาใหทานหาซื้อของที่ระลึกในยานกลาง

เมืองเป็นงานฝีมือที่รูจักกันดี	คือดาบและมีดเหล็กกลานอกจากน้ียังมีงานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสม
เป็นของประดับบานอีกดวย

จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด(Madrid)	(	ระยะทาง	71	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวระบําฟลามินโก	อันเราใจอาหารพื้นเมือง	(ขาว

ผัดสเปน)

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(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
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

พาทานแวะถายรูปกับสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงมาดริด	สนามซานเตียโก	เบรนาเบว
(Santiago	Bernabéu)	สนามเหยาของราชันชุดขาว	เรอัลมาดริด	เจาของแชมป	ยูฟ า	แชมเป้ียนส	ลีก	ฤดูกาล
ลาสุด	(2016	-	2017)	และเป็นเจาแหงยุโปถึง	12	สมัย	มากที่สุดตลอดกาลมีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
ของทีมฟุตบอล	(ในกรณีทีมี่การแขงขัน	จะมีแฟนบอลเดินทางไปสนามฟุตบอลเป็นจํานวนมาก	ไม
สะดวกกับการเทีย่ว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มนําคณะเดินทางไป)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด	ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย	ทั้งอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส	(The

Cibeles	Fountain)	ตั้งอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส	(Plaza	de	Cibeles)	ซึ่งเป็นวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึง
ของกรุงมาดริด	โดยบริเวณน้ี	มีอาคารสวยงามและสําคัญ	ประจําอยูทั้ง	4	มุมไดแก	ธนาคารแหงชาติสเปน,กอง
บัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย	ประตูชัยอาคาลา	และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอา
คาลา	มาดริด	(Splendid	puerta	de	alcala)	สรางขึน้ในปี	1599	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อถวายแดพระเจา
ชารลสที่	3	ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง

ชมปลาซาเดเอสปาญา	(Plaza	de	espana)	เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต	(Donquixote)

เพื่อนําทานสู	พลาซา	มายอร	(Plaza	Mayor	of	Madrid)	ใกลเขตปูเอตาเดลซอล	หรือประตูพระอาทิตย	ซึ่ง
เป็นจตุรัสใจกลางเมือง	นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน	(กิโลเมตรที่ศูนย)	และยังเป็นศูนยกลางรถไฟ
ใตดินและรถเมลทุกสาย	นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและหาง
สรรพสินคาใหญมากมาย

นําทานแวะถายรูปกับ	รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี	่(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงแมดริด	(ระยะทาง	20	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เขาสูที่พัก	ณ	โรงแรม	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

สนามซานเตียโก	เบรนาเบว	เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของ
ประเทศสเปน	เป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใชสนาม
เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	ค.ศ.	1944	เดิมมีชื่อวาเอสตาดีโอชามารติน	(ESTADIO
CHAMARTÍN)	ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร	เปิดใชสนามอยางเป็น



ทางการในเดือนธันวาคม	1947	เรอัลมาดริดไดประกาศใชชื่อที่ใชอยูในปัจจุบัน
คือ	เอสตาดีโอซานเตียโก	เบรนาเบว	เมื่อวันที่	4	มกราคม	1955	เพื่อเป็น
เกียรติแกประธานสโมสรคือ	ซานเตียโก	เบรนาเบว	เยสเต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ที่สรางอุทิศใหแกเทพธิดาไซเบลีน	ใชเป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆ
ของเมืองและอาคารสวยงามใกลๆ	กันคือ	ที่ทําการไปรษณีย	ผานประตูชัยอา
คาลา	(Puerta	de	Alcala)	ที่สรางถวายพระเจาชารลสที่	3

ประตูชัยอาคาลา	มาดริด	(Splendid	puerta	de	alcala)	สรางขึน้ในปี	1599
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่	3	ตั้งตระหงานทางตะวัน
ออกของใจกลางเมือง

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

อนุสาวรียดอน	กิโฮเต	(don	quixote	sculpture)	ภาพของวีรบุรุษขี่มาที่ในละคร
บอกวาเป็นมาหย็องกรอด	ชื่อของมันคือ	โรสินันเต	หรือ	“มาที่เคยทุร–ลักษณ”
แตเขากลับภูมิใจที่จะขี่มันไปทุกที่	เพื่อตอสูกับเหลาอธรรม	ขางๆกัน	รูปป้ัน
ซานโช	ปานซา	ชาวนาพุงพลุยที่อานหนังสือไมออก	แตยอมติดตามดอน	กิโฮ
เต	ดวยหลงเชื่อวาจะไดเป็นผูปกครองดินแดนที่มีน้ําลอมรอบ	ดอน	กิโฮเต	และ
ซานโช	เดินทางไปดวยกันตลอด	แมโกรธเคืองกันสักกี่ครั้งกี่หนก็กลับมาคืนดี
กันเสมอ	เพราะเหตุที่ทั้งคูมีสิ่งหน่ึงที่คนอื่นไมมี	น่ันคือ	การเชื่อในกันและกัน
และการเคารพยกยองอีกฝ ายอยางจริงใจ

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง



ในกรณีที่มีการแขงขัน	จะมีแฟนบอลเดินทางไปสนามฟุตบอลเป็นจํานวนมาก	ไมสะดวกกับการเที่ยว	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มนําคณะเดินทางไป

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด

	พักที่	HOLIDAY	INN	MADRID	CALLE	ALCALA	หรือเทียบเทา

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
19.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี้	นําทานเปลี่ยนเครื่อง	เพื่อเดินทางตอ

21.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY406

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย



คณะเดินทางตั้งแตวันที่	26	เม.ย.-2	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	10.00	น.	และถึงอาบูดาบี	เวลา
19.35	น.

07.10	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.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้

2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดิน
ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริงเหต

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

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ
ทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

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

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศสเปน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ	3,000	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

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

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.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ

7.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่



เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สเปน)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วัน
ทําการ	
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	BLS	International
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซา	หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

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

3.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง
6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน
30	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น	STATEMENT	พรอมทํา
จดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–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	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	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	ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

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

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี



อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน
เงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

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	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

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
ทัง้หมด		

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธ			วีซา	หรือไม
วาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


