บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึ้นเครือ่ งสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EK 385
01.15 – 04.45
BKK(สุวรรณภูมิ) – DXB(ดูไบ)
EK 141
07.40 – 13.25
DXB(ดูไบ) – MAD(มาดริ ด)
EK 256
15.30 – 00.15
BCN(บาร์เซโลน่ า) – DXB(ดูไบ)
EK 384
02.50 – 12.15
DXB(ดูไบ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเข้าสเปน รับได้ทุกวัคซีน ฉีดครบโดสแล้ว

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2

ดูไบ (UAE) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรียน์ ้าพุไซเบเลส – ประตูชยั อาคาล่า –
พลาซ่า มายอร์
(–/–/D)

01.15

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK385 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานเมืองมาดริ ด ประเทศสเปน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK087 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมาดริ ด ประเทศสเปน หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านชม กรุงมาดริ ด (MADRID) เมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทัง้ เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับที่
3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลนิ ตัง้ อยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัย ในปี ค.ศ.1561 กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายทีป่ ระทับมาจาก
เมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่

04.45
07.40
13.25
คา่

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

น าชม อนุ ส าวรี ย์น้ า พุไ ซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ซึ่ง อยู่ ท่ีจ ัตุ ร ัส รัส ซิเ บเลส (PLAZA DE
CIBELES) ซึ่งเป็ นวงเวียนสาคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด ภายในบริเวณนี้ยงั เป็ นที่ตงั ้ ของ
อาคารสวยงามและสาคัญประจาอยู่ทงั ้ 4 มุม อาทิเช่น ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ทีท่ า
การใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชยั อาคาล่า และศูนย์วฒ
ั นธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชยั อาคาล่า (SPLENDID
PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูช ัยแห่งนี้ส ร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่ง
ตัง้ อยู่ท างตะวัน ออกของใจกลางเมือ ง แวะถ่ า ยรูป กับ รูป ปั ้น หมีเ กาะต้น เชอรี่ ( THE BEAR AND THE
CHERRY TREE IN MADRID) อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด

คา่
พักที่

จากนัน้ นาท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) จัตุรสั ใจกลางเมืองทีเ่ ป็ นจุดนับกิโลเมตร
แรกของสเปน (กิโลเมตรทีศ่ ูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดนิ และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดตัด
ของถนนสายสาคัญของเมืองทีค่ ราคร่าไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

DAY 3

มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้าโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง –
พลาซ่า เดอเอสปาญน่ า
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วสาคัญ
เมืองหนึ่งของสเปน ได้ขน้ึ ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 นาท่านชม ราง
ส่งน้าโรมัน (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มกี ารใช้กาวหรือวัสดุเชื่อม
หินแต่แต่อย่างใด และได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสิง่ ก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีส่ ุดของสเปน
ทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ทส่ี ุดอีกด้วย รางส่งน้าประกอบขึน้ จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร
มีโค้ง 170 โค้ง จุดทีส่ ูงทีส่ ุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริม่ ต้นของราง เริม่ จากนอกเมือง แล้วลาเลียงส่งน้ าเข้ามาใน
เมือง รางส่งน้ าแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์สาคัญของเมือง ได้เวลา
พอสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริ ด

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าแมนซานาเรส มีความ
งดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้ หลังในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่ เศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง
ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้
รวมทัง้ สิง่ ของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสือ, เครื่องประดับ เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านชม พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (PLAZA DE ESPANA) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียร์ ปู หล่อทองแดง
สองอัศวิน ดอนกีโฆเต้ (DONQUIXOTE) และซานโจ (SANSHO)

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

DAY 4

มาดริด – โทเลโด – มหาวิ หารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมืองหลวงเก่าของสเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้ อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันยึดครองเมื่อ 2,200 ปี มาแล้ว ต่อมา
ได้ถูกเปลีย่ นมือปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ จนถึงปี ค.ศ.1085 จึงได้ตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของกษัตริยฟ์ องโซที่6 จึงได้สถาปนาเมืองโทเลโด ขึน้ เป็ นเมืองหลวงของสเปน จนกระทังกษั
่ ตริย์
ฟิ ลลิปที่ 2 ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่กี รุงแมดริด จนถึงปั จจุบนั เมืองโทเลโดแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางภาคกลาง
ของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ น แหล่งมรดกโลกทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ซึง่ มี
ทัศนีภาพทีส่ วยงามโดยมีแม่น้ าเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองเป็ นเอกลักษณ์ทน่ี ่าชื่นชมทีส่ ุด จากนัน้
นาท่านเข้าชม มหาวิ หารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เป็ นวิหารทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของสเปน
รองจากวิหารเมืองเซวิลญ่า สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 13 สถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ด้านข้างเป็ นป้ อมปราการอัล
ตาซาร์ขนาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ทีเ่ ก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ย่านชุมชนชาวยิว อิสระให้ท่านเลือกซื้อของทีร่ ะลึกย่านใจกลางเมืองเป็ นงานฝีมอื ทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองโทเล
โด คือดามัสเซเน (DAMASCENE) เป็ นภาชนะโลหะลงดา ขึน้ ลายด้วยใยเงินและทองแดง

(B/L/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) หรือบาเลนเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมือง
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าตูเรีย (TURIA RIVER) มีช่อื เสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และ
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วของ
สเปน อีก ทัง้ ยังเป็ นที่ต งั ้ ของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซี ย (VALENCIA CLUB DE FOOTBALL) สโมสร
ฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนทีม่ ชี ่อื เสียงอันดับต้นๆ

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารข้าวผัดสเปน
SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า

DAY 5

วาเลนเซีย – มหาวิ หารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่ า

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

นาท่านชม ย่านจัตุรสั ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของศาลากลาง,ที่ทาการไปรษณีย์,ร้านค้า,สนามสูว้ วั
กระทิง น าท่ า นถ่ า ยรู ป กับ มหาวิ ห ารวาเลนเซี ย หรื อ มหาวิ ห ารซานตามาเรี ย แห่ ง วาเลนเซี ย
(CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหาวิห ารใจกลางเมือ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรม แบบ
ผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็ น เอล มิกูเลต (EL MIGUELETE) หอระฆังทีส่ ร้าง
ขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนัน้ ชมหอคอยเซราโนส กาแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์
ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่อนของชาวสเปน

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝัง่ ทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (COSTA DEL AZAHAR) หรือ ชายฝัง่ ดอกส้ม
บาน ตัง้ ชื่อตามสวนส้มทีป่ ลูกทัวที
่ ร่ าบชายฝั ง่ และส่งกลิน่ หอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศทีม่ ี
ชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน

น าท่ า นเดิน ทางต่ อ สู่ เมืองบาร์เซโลน่ า (BARCELONA) นครใหญ่ แ ห่ ง คาตาลัน ยา (ใช้เ วลาเดิน ทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
และเป็ นเมืองสาคัญอันดับ 2 ของสเปน

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง พิ เศษโชว์ระบาฟลาเมงโก้
FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

DAY 6

บาร์เ ซโ ลน่ า – โบสถ์ซ ากราด้ า แฟมิ เ ลี ย – ปาร์ค กูเ อล – ลา รัม บลาส –
อนุสาวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอิ นกลับประเทศ
ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **
นาท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิ เลีย (LA SAGRADA FAMILIA) โบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิสั์ ญลักษณ์ของเมือง
โดยฝี มอื การออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็ นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ดในโลก โดยเริม่ สร้างตัง้ แต่ปี 1882 แม้กระทังจนถึ
่ งปั จจุบนั ก็ยงั สร้างไม่
เสร็จสมบูรณ์

นาท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (PARQUE GUELL) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผ ลงานอันโดดเด่ น
ทางด้านสถาปั ตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดิ สิง่ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของ
สถาปั ตยกรรมกระเบือ้ งทีเ่ น้นรูปทรงธรรมชาติทม่ี สี สี นั ตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านชม เมืองบาร์เซโลน่ า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์
โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิ โอ เกาดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่านชมสถานที่
สาคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, อาคาร CASA MILÀ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1906 เป็ นผลงานชิ้น
สุ ด ท้า ยของ อัน โตนิ โ อ เกาดิ จุ ด เด่ น อยู่ท่ีต ัว อาคาร มีล ัก ษณะคล้า ยกับ ถ้ า ที่ถู ก เจาะให้เ ป็ น ห้อ งต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตอนกลางคืน แสงไฟทีเ่ ล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยังทาให้อาคารหลังนี้ดูงดงาม
และคลาสสิค นาท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (LA RAMBLAS) เป็ นถนนชื่อดังของเมืองบาร์
เซโลน่า เป็ นถนนสายทีค่ กึ คักทีส่ ุดในเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการจับจ่ายซื้อของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง
โดยปลายสุ ด ของถนนสายนี้ เ ป็ นที่ ต ั ้ง ของ อนุ ส าวรี ย์ ค ริ ส โตเฟอร์ โคลัม บัส (CHRISTOPHER
COLUMBUS) ผูค้ น้ พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

คา่
พักที่

นาท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์เนมส์ชนั ้ นาอย่างจุใจ
อาทิ เช่น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, Escada, Ray-Ban, Gucci,
Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski เป็ นต้น
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

DAY 7

สนามฟุตบอลแคมป์ นู – สนามบินบาร์เซโลน่ า

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่ า สนามแคมป์ นู (CAMP NOU) ที่มขี นาด
ใหญ่มากโดยสามารถจุผเู้ ข้าชมได้ถงึ 99,000 คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทัง้ เลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึกที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า

เที่ยง

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ บาร์เซโลน่ า ประเทศสเปน เพือ่ ให้ท่านได้ทา TAX REFUND
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK256 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

15.30

(B/–/–)

DAY 8

ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

00.15
02.50

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK384 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

12.15

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 65

02 – 09 เมษายน 65

09 – 16 เมษายน 65

10 – 17 เมษายน 65

15 – 22 เมษายน 65

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 65

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

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

59,999

59,999

59,999

8,000

59,999

59,999

59,999

8,000

69,999

69,999

69,999

9,000

69,999

69,999

69,999

9,000

59,999

59,999

59,999

8,000

59,999

59,999

59,999

8,000

08 – 15 พฤษภาคม 65

15 – 22 พฤษภาคม 65

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

59,999

59,999

59,999

8,000

59,999

59,999

59,999

8,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน EMIRATE AIRLINES อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่ าทิปพนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เ ทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 50 EURO ต่ อ ทริ ป ต่อ ลู กค้า ผู้

-

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ย่นื วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ ออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ เพือ่ ใช้ในการเช็คอินขาไป

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อ ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง

-

-

-

-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์

-

-

-

-

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
1.

2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
พร้อมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาว จานวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
ใบหูแ ละคิ้ วจะต้อ งปรากฏบนภาพถ่ า ยภาพถ่ า ยจะต้อ งครอบคลุ ม ถึ ง
ศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของ
ภาพอย่างชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
• กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานราชการ
• กรณีเกษียณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

5.
6.
7.
8.
9.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลักเท่านั้น
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบันไม่เกิ น 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่นวีซ่า และ หนังสื อ
รับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน
สาเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าสเปน เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสเปน โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ในทุกกรณี ว่าสามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ทั้งนี้ รูปถ่าย
ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเท่านั้น หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่าน
โปรดให้ความร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าสเปนแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผูส้ มัคร
ทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม ดังนั้นหาก
ท่านมีความจาเป็ นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
• ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ

