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ไฮไลท ์สเปน (มาดรดิ - มาดรดิ) 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กมุภาพนัธ ์: 2-9 
39,900.- 

กมุภาพนัธ ์: 9-16, 16-23 ก.พ. / 23 ก.พ.-2 ม.ีค. 

มนีาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30 
43,900.- 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบี ้– มาดรดิ – โทเลโด ้– วาเลนเซยี  ✈ O O 
HOTEL ALAMEDA 
PLAZA   

3 วาเลนเซยี – ชมเมอืงเกา่วาเลนเซยี – บารเ์ซโลน่า O O O FRONTAIR CONGRESS   

4 บาเซโลน่า - ซากราดา แฟมเิลยี – ปารค์  กเูอล – OUTLET O O x FRONTAIR CONGRESS   

5 บาเซโลน่า-ซาราโกซา่-มาดรดิ O O O 
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

6 มาดรดิ – เซอโกเบยี – พระราชวังหลวง O O O 
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

7 มาดรดิ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈ 
 

8 อาบดูาบ-ีกรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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น าทา่นเทีย่วกรงุมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่

ในโลก เยอืนเมอืงโทเลโด (Toledo) เมอืงมรดกโลกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม เดนิเลน่ทีว่าเลนเซยี 

(Valencia) ตืน่ตากับบารเ์ซโลน่า(Barcelona) เมอืงที่โดดเด่นไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยของ

อนัโตนโิอ  เกาด ิ(Antonio Gaudi) ดืม่ด ่าบรรยากาศเมอืงเกา่ซาราโกซ่า (Zaragoza) ชมสะพานสง่น ้า

โรมนัทีเ่ซอโกเบยี (Segovia)              ***เมนพูเิศษ,,ขา้วผดัสเปนและหมหูนัสเปนอนัเลือ่งชือ่ *** 

                                                                         

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – อาบดูาบี ้

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

18.05 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY 405  

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ้น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง        อาบดูาบี–้ มาดรดิ – โทเลโด ้– วาเลนเซยี  

02.25 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY075  

08.10 น. ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะปรับเป็น 

5 ชั่วโมง ในวันที่ 26 มีนาคม 2560) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน 

เมอืงแหง่นี้ตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให ้

เมอืงนี้เป็นแหลง่มรดกโลกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม มทีัศนภีาพทีส่วยงาม 

โดยมีแม่น ้ าเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ที่

น่าชืน่ชมทีส่ดุของการจัดสรา้งเมอืงโบราณอันสมบรูณ์แบบตัวเมอืงรายลอ้มดว้ย

เนินเขาประดุจก าแพงธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 แห่ง จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหา

วหิารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตั ้งแต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตล์โกธกิ ภายในมหาวหิารมีการตกแต่งอย่างงดงามวจิิตรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

 
 
 
 

ระยะทาง 73 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้่านหาซือ้

ของทีร่ะลกึในย่านกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จั้กกันด ีคือ ดาบและมดีเหล็กกลา้  

นอกจากนีย้ังมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  
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จากนั้นเดนิสู่เมอืงวาเลนเซยี (Valencia) หรือ บาเลนเซีย เมืองตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น า้ตูเรยี (Turia River) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรม , วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปนภูมิภาค

ตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต ้และยังเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงคอื 

สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รูจั้กกันในชือ่ บา

เลนเซยี หรอื ไอค้า้งคาว เป็นสโมสรฟตุบอลอาชพีของประเทศสเปนทีม่ชี ือ่เสยีง

อนัดับตน้ๆ 

ระยะทาง 396 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5.30 ชม. 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ALAMEDA PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วาเลนเซยี – ชมเมอืงเกา่วาเลนเซยี – บารเ์ซโลนา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมย่านใจกลางจัตุรัสเมอืงเกา่ ซึง่เป็นที่ตัง้ของศาลากลาง, ที่ท าการไปรษณีย์, 

รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารวาเลนเซีย หรอื มหา

วิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย  (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวิหารที่ตั ้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า  สรา้งขึ้นในสไตล์

ผสมผสานอาท ิกอธคิ , นีโอคลาสสกิ , บาร็อค และอืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น เอล มกิู

เลต (El Miguelete) เป็นหอระฆังที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1381 และ

สิน้สดุในปี 1429 และตดิกันเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจ าเมอืง ตลอด

สองขา้งทางมีภัตตาคาร, บาร์, รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่ระลึกมากมาย 

จากนัน้น าชมเขตเมืองใหม่ที่ตัง้ของท่าเรือเป็นโครงการที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในเมือง 

ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร์,โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ

อทุยานสมทุรภมูศิาสตร ์

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del 

Azahar) หรอื ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้ชือ่ตามสวนสม้ทีป่ลกูท่ัวทีร่าบชายฝ่ังและ

สง่กลิน่หอม หวานในฤดใูบไมผ้ล ิผ่านเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแถบเมดเิตอร์

เรเนียน จนเขา้สู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา 

และเมอืงส าคัญอนัดับ 2 ของสเปน 

ระยะทาง 351 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5.15 ชม. 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง         บาเซโลนา่ – ซากราดา แฟมเิลยี – ปารค์  กเูอล – OUTLET 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี La Sagrada Familia  โบสถ์

ศักดิส์ทิธิส์ญัลักษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อนัตอนี เกาด ีสถาปนกิ

ชาวคาตาลัน เป็นผลงานทีเ่รยีกวา่ โมเดริน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็น
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อารต์นูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถงึ

ปัจจบุันก็ยังสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจั้ดใหเ้ป็นมรดกโลก 

โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลก น า

ท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล (Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์

ผลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ 

ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงาน

กระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็น

เอกลักษณ์อยา่งมาก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น า

ม า ก ม า ย  อ าทิ  Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, 

Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael 

Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski , Tag 

Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, 

Zegna ฯลฯ 

ระยะทาง 39 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           บารเ์ซโลนา่ – ซาราโกซา่ – มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาราโกซ่า (Zaragoza) เมอืงหลักของอดตีราชอาณา

จักรอ์ารากอน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน เมอืงซาราโกซ่า

เป็นเมืองที่มีภูมทิัศน์ที่หลากหลาย ตัง้แต่ทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไป

จนถงึทวิเขา น าสูจ่ตรัุสกลางเมอืง “พลาซา่ เดล ปีลาร ์“ (Plaza del Pilar) จตรุัส

ใหญ่สวยงามของเมอืง สไตลบ์าร็อค น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแมพ่ระแหง่เสา

ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Basilica of our Lady of the Pillar) 

ระยะทาง 313 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศ

สเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอัน

ทันสมัยล ้ายุค ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมา

ที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และ

สงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป   

ระยะทาง 314 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  อาหารพืน้เมอืง   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        มาดรดิ – เซอโกเบยี – พระราชวงัหลวง 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1985 ชมรางส่งน ้าโรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ สรา้งขึ้นตั ้งแต่

ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดเุชือ่มหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีส่ดุของสเปน 

และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้ าประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 

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

จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน ้าเขา้มาในเมือง 

รางสง่น ้าแหง่นี้ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิดตลอด

สองขา้งทาง 

ระยะทาง 91 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน)  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงมาดรดิ เพื่อน าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง 

(Palacio Real) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า

อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแหง่นีถ้กูสรา้งในปี ค.ศ. 

1738 ดว้ยหินทั ้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ

ฝรั่งเศสและอติาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมี

การตกแตง่อย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปิน

ในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ 

อาวธุ จากนัน้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพือ่แวะถา่ยรปูกบั

อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote)  ผ่านชมอนุสาวรยีน์ า้พุไซเบเลส 

(The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสรัสซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่

เป็นวงเวยีนส าคัญและสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี้ มอีาคาร

สวยงามและส าคัญ  ประจ าอยู่ ทั ้ง  4 มุมไดแ้ก่  ธนาคารแห่งชาติส เปน ,

กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ี ่

3 ตัง้ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมอืง แวะถา่ยรูปกับรูปปั้นหมเีกาะตน้

เชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์

ส าคัญอกีแหง่ของกรงุแมดรดิ จากนัน้น าทา่นสู ่พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึง่เป็นจตุรัสใจ

กลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็น

ศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสาย

ส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย 

ระยะทาง 91 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง             สนามบนิ – อาบดูาบ ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez 

Madrid Barajas Airport) เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

 

 

09.30 น. ออกเดนิทางกลับสูอ่าบดูาบี ้โดยสารการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY76 

***คณะที่เดนิทางต ัง้แต่วนัที่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 

10.00 น. และถงึอาบดูาบี ้เวลา 19.45 น.*** 

 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ้น าทา่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่  

23.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY406 

***ต ัง้แต่วนัที ่23 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 23.25 น. และถงึ

อาบดูาบี ้เวลา 09.10 น.*** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง              อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ 

08.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์ ,ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : ไฮไลท ์สเปน (มาดรดิ - มาดรดิ) 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

    ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กมุภาพนัธ ์: 2-9 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

    

    ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กมุภาพนัธ ์: 9-16, 16-23 ก.พ. / 23 ก.พ.-2 ม.ีค. 

มนีาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 43,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
43,900.- 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

Page 8 of 9 

www.plan-travel.com  Tel: 02-416-1537-38 sv@plan-travel.com  

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

    

 

                               

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

9. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1.คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4.คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com
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5.คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื วนัละ 100 

บาท x  8 วนั = 800 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั: 6 x 2 = 12 ยโูร) 
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