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บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึ้นเครือ่งสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
EK 385 BKK(สวุรรณภมิู) – DXB(ดไูบ) 01.15 – 04.45  

EK 141 DXB(ดไูบ) – MAD(มาดริด) 07.40 – 13.25 

EK 256 BCN(บารเ์ซโลน่า) – DXB(ดไูบ) 15.30 – 00.15 

EK 384 DXB(ดไูบ) – BKK(สวุรรณภมิู) 02.50 – 12.15 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้สเปน รบัไดทุ้กวคัซนี ฉีดครบโดสแลว้ 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                    (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

EMIRATES AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

DAY 2 ดไูบ (UAE) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรียน์ ้าพไุซเบเลส – ประตชูยัอาคาล่า – 
พลาซ่า มายอร ์      (–/–/D)   

01.15 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่EK385  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

04.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
07.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK087  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบรกิาร ** 
13.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ 
ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 น าท่านชม กรงุมาดริด (MADRID) เมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก อกีทัง้เป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัที ่

3 ของทวปียุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอรล์นิ ตัง้อยู่ใจกลางของแหลมไอบเีรยีน ในระดบั
ความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยั ในปีค.ศ.1561 กษตัรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบัมาจาก
เมอืงโทเลโด และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่  
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น าท่านชม อนุสาวรียน์ ้าพไุซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ซึ่งอยู่ทีจ่ตัุรสัรสัซเิบเลส (PLAZA DE 
CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวยีนส าคญัและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดรดิ  ภายในบรเิวณนี้ยงัเป็นที่ตัง้ของ
อาคารสวยงามและส าคญัประจ าอยู่ทัง้ 4 มุม อาทเิช่น ธนาคารแห่งชาตสิเปน, กองบญัชาการทหารบก, ทีท่ า
การใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชยัอาคาล่า และศูนยว์ฒันธรรมทวปีอเมรกิา ชมประตูชยัอาคาล่า (SPLENDID 
PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่ง
ตัง้อยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (THE BEAR AND THE 
CHERRY TREE IN MADRID) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอกีแห่งของกรุงมาดรดิ  
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จากนัน้น าท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(PLAZA MAYOR OF MADRID) จตัุรสัใจกลางเมอืงทีเ่ป็นจุดนบักโิลเมตร
แรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงัเป็นจุดตดั
ของถนนสายส าคญัของเมอืงทีค่ราคร ่าไปดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้มากมาย 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน ้าโรมนั – มาดริด – พระราชวงัหลวง –  
   พลาซ่า เดอเอสปาญน่า                                                                    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมอืงท่องเทีย่วส าคญั
เมอืงหนึ่งของสเปน ไดข้ึน้ทะเบยีนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 น าท่านชม ราง
ส่งน ้าโรมนั (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวสัดุเชื่อม
หนิแต่แต่อย่างใด และไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมนัทีส่ าคญัทีสุ่ดของสเปน
ทีม่สีภาพสมบูรณ์ทีสุ่ดอกีดว้ย รางสง่น ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร 
มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีสู่งทีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร จุดเริม่ต้นของราง เริม่จากนอกเมอืง แลว้ล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาใน
เมอืง รางส่งน ้าแห่งนี้ถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์ส าคญัของเมอืง ได้เวลา
พอสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรงุมาดริด 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเข้าชม พระราชวงัหลวง (PALACIO REAL) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าแมนซานาเรส มคีวาม
งดงามไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรัง่เศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง 
ซึ่งนอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขยีนชิ้นส าคญัที่วาดโดยศลิปินในยุคนัน้ 
รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพดัโบราณ,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสอื, เครื่องประดบั เป็นต้น 
จากนัน้น าท่านชม พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (PLAZA DE ESPANA) แวะถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีร์ปูหล่อทองแดง
สองอศัวนิ ดอนกโีฆเต ้(DONQUIXOTE) และซานโจ (SANSHO)  
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ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า 
 

DAY 4 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย                            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมอืงหลวงเก่าของสเปน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
ซึ่งมคีวามหมายว่า “เมอืงป้อมน้อย” ในอดตีเมอืงแห่งนี้เคยถูกชาวโรมนัยดึครองเมื่อ 2,200 ปีมาแลว้ ต่อมา
ไดถู้กเปลีย่นมอืปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรบัเผ่าต่างๆ จนถงึปี ค.ศ.1085 จงึไดต้กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของกษตัรยิฟ์องโซที่6 จงึไดส้ถาปนาเมอืงโทเลโด ขึน้เป็นเมอืงหลวงของสเปน จนกระทัง่กษตัรยิ์
ฟิลลปิที่ 2 ทรงย้ายเมอืงหลวงไปอยู่ที่กรุงแมดรดิ จนถงึปัจจุบนั   เมอืงโทเลโดแห่งนี้ตัง้อยู่ทางภาคกลาง
ของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็น แหล่งมรดกโลกทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ซึง่มี
ทศันีภาพทีส่วยงามโดยมแีม่น ้าเทกสั ไหลผ่านเมอืง ลกัษณะผงัเมอืงเป็นเอกลกัษณ์ทีน่่าชื่นชมทีสุ่ด จากนัน้
น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน 
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รองจากวหิารเมอืงเซวลิญ่า สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ดา้นขา้งเป็นป้อมปราการอลั
ตาซารข์นาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ทีเ่กบ็ภาพเขยีนผลงานของเอลเกรโกในครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ
ย่านชุมชนชาวยวิ อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึย่านใจกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงโทเล
โด คอืดามสัเซเน (DAMASCENE) เป็นภาชนะโลหะลงด า ขึน้ลายดว้ยใยเงนิและทองแดง 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) หรอืบาเลนเซยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)    เมอืง
ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าตูเรยี (TURIA RIVER) มชีื่อเสยีงในการผลติสม้บาเลนเซียและมชีายหาดที่สวยงาม และ
เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม, วฒันธรรม และการท่องเทีย่วของ
สเปน อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (VALENCIA CLUB DE FOOTBALL) สโมสร
ฟุตบอลอาชพีของประเทศสเปนทีม่ชีื่อเสยีงอนัดบัตน้ๆ 



 

โปรแกรมทัวรยุ์โรป สงกรานต ์SPAIN (EK) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร ์EU5422005 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารข้าวผดัสเปน 
พกัท่ี  SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย –บารเ์ซโลน่า                                   (B/L/D)     
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ย่านจตัุรสัใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศาลากลาง,ที่ท าการไปรษณีย์,ร้านค้า,สนามสูว้วั
กระทิง น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย 
(CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรม แบบ
ผสมผสานแบบโรมาเนส โกธกิ และบารอ็ค ดา้นขา้งจะเป็น เอล มกิูเลต (EL MIGUELETE) หอระฆงัทีส่ร้าง
ขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนัน้ชมหอคอยเซราโนส ก าแพงเมอืงเก่า พลาซ่ามาร์
ยอร ์อาคารบา้นเรอืน และแหล่งพกัผ่อนของชาวสเปน  
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางเลาะเลยีบชายฝัง่ทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(COSTA DEL AZAHAR) หรอื ชายฝัง่ดอกสม้
บาน ตัง้ชื่อตามสวนสม้ทีป่ลูกทัว่ทีร่าบชายฝัง่และส่งกลิน่หอมหวานในฤดูใบไมผ้ล ิผ่านเมอืงตากอากาศทีม่ี
ชื่อเสยีงแถบเมดเิตอรเ์รเนียน  
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น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) และเป็นเมอืงส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 
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ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง พิเศษโชวร์ะบ าฟลาเมงโก้ 
พกัท่ี  FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 บาร์เซโ ลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – 
อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร ์โคลมับสั – LA ROCA VILLAGE OUTLET             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 EURO) ** 

น าท่านเขา้ชม โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA FAMILIA) โบสถ์ศกัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์ของเมอืง 
โดยฝีมอืการออกแบบของ อนัโตนีโอ เกาด ิสถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานที่เรยีกว่า โมเดริ์นนิสโม ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่ม่เหมอืนทีใ่ดในโลก โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง่จนถงึปัจจุบนักย็งัสรา้งไม่ 
เสรจ็สมบูรณ์  
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น าท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (PARQUE GUELL) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมของอนัโตนีโอ เกาด ิสิง่ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมกระเบือ้งทีเ่น้นรปูทรงธรรมชาตทิีม่สีสีนัตดักนั ดโูดดเด่น และแปลกตา 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านชม เมืองบารเ์ซโลน่า เมอืงที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยุคเรเนอซองส์ 
โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อนัโตนิโอ เกาดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่านชมสถานที่
ส าคญัๆอาท ิศาลาว่าการเมอืงบารเ์ซโลน่า, อาคาร CASA MILÀ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้น
สุดท้ายของ อันโตนิโอ เกาดิ จุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายกับถ ้าที่ถูกเจาะให้เป็นห้องต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตอนกลางคนื แสงไฟทีเ่ลด็ลอดออกทางกระจกหน้าต่างยงัท าใหอ้าคารหลงันี้ดูงดงาม
และคลาสสคิ น าท่านเดินเล่นบรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (LA RAMBLAS) เป็นถนนชื่อดงัของเมอืงบาร์
เซโลน่า เป็นถนนสายทีค่กึคกัทีสุ่ดในเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการจบัจ่ายซื้อของหรอืเดนิเล่นชมบรรยากาศเมอืง 
โดยปลายสุดของถนนสายนี้ เ ป็นที่ตั ้งของ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (CHRISTOPHER 
COLUMBUS) ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492  
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  น าท่านดนิทางสู ่LA ROCA VILLAGE OUTLET อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมสช์ัน้น าอย่างจุใจ  
  อาท ิเช่น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, Escada, Ray-Ban, Gucci, 
  Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski เป็นตน้ 
ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า 
 

DAY 7 สนามฟตุบอลแคมป์นู – สนามบินบารเ์ซโลน่า           (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามแคมป์นู (CAMP NOU) ที่มขีนาด
ใหญ่มากโดยสามารถจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึ 99,000 คน อสิระใหท้่านไดถ้่ายดา้นหน้าสนามฟุตบอล พรอ้มทัง้เลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึที ่MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
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น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติบารเ์ซโลน่า  ประเทศสเปน เพือ่ใหท้่านไดท้ า TAX REFUND 
และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

15.30  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE โดยสายการบนิ EMIRATE AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่EK256  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบรกิาร ** 

 

DAY 8  ดไูบ - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)   (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
00.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
02.50  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK384  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบรกิาร ** 
12.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 65 
EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

02 – 09 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 
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09 – 16 เมษายน 65 
Free ค่า visa!!! 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

69,999 69,999 69,999 9,000 

10 – 17 เมษายน 65 
Free ค่า visa!!! 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

69,999 69,999 69,999 9,000 

15 – 22 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

08 – 15 พฤษภาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

15 – 22 พฤษภาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

22 – 29 พฤษภาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0115-0445 
EK141 DXB-MAD 0740-1325 
EK256 BCN-DXB 1530-0015 
EK384 DXB-BKK 02.50-12.15 

59,999 
 

59,999 
 

59,999 8,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ยูโร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 



 

โปรแกรมทัวรยุ์โรป สงกรานต ์SPAIN (EK) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร ์EU5422005 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ EMIRATE AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื่นวซี่าเชงเก้น (กรณีใหย้ื่นวซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 5,000บาท) 

- ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิขาไป  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนั

จอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
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- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
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การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (สเปน) 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งไม่ต า่กวา่ 2 หน้า 

พรอ้มทั้งพาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหูและคิ้ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอยา่งชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานราชการ   
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• กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษียณอายุ 

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าท่ีการงาน 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียนภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยื่นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เป็นหลกัเท่าน้ัน   

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทับจากธนาคาร 

อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววนัท่ีเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวีซ่า  และ หนังสือ

รบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ อายไุม่เกิน 30 วนั 

5.    ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 6 เดือน (ถา้มี) 

6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณแ์ละไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดา 

• เด็กเดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไร

กบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

• ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 
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กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เกี่ยวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร 

อพัเดทยอดเคล่ือนไหววนัท่ีเป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

• เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าสเปน เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสเปน โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ื่นไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หน้าท่ีศูนยย์ื่นวีซ่าเท่าน้ัน หากทางศูนยย์ื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน

โปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนยย์ื่นวีซ่า  

• หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากบัทางศูนยย์ื่นวีซ่าสเปนแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัร

ท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ดงัน้ันหาก

ท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 

 


