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ราคาแนะน าเพยีง 39,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพ – ดไูบ – มาดรดิ – อาบีลา – ซาลามงักา 

วนัท่ี 3. ซาลามงักา – พลาซ่า มายอร ์- ตอรเ์ดซิยสั – เซโกเบีย – มาดริด 

วนัท่ี 4. มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซา่ มายอร ์- โบสถ ์Almudena - รูปป้ันหมีเกาะตน้เชอรี่  

วนัท่ี 5. มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย  

วนัท่ี 6. วาเลนเซีย – ทอรโ์ทซา – Outlet – บารเ์ซโลนา่ 

วนัท่ี 7. บารเ์ซโลน่า – สนามบนิ – ดไูบ 

วนัท่ี 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคาน์เตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบลีา – ซาลามังกา 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 385 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 06 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.15 น. ถงึดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.35 น. ถงึดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงมาดริด โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 141 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63  เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 07.40 น. ถงึมาดริดเวลา 13.25 น.*** 

12.40 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่นเดินทางสู่เมืองอาบิลา (Avila) ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน่ า้อาดาฆา (Adaja) ในแควน้คาสตีลและเลออน เป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ ในช่วงยคุกลางตอนตน้
อาบิลาถูกปกครองโดยชาวมวัรแ์ละชาวคริสตเ์ตียนสลบักนัไปมา จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 11 ไดม้ีกลุ่มชนชัน้สงูหลาย
ครอบครวัมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ที่นี่ จึงท าใหเ้มืองนีเ้ป็นที่รูจ้กัในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ดว้ย
สภาพของเมืองที่ยงัคงความสมบูรณจ์ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั่งคั่งในอดีตของอาบิลาไดเ้ป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกที่
ยูเนสโก (UNESCO) ยกใหอ้าบิลาเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจของสเปน  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา 
(Salamanca) ในแควน้คาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) ตัง้อยูบ่นที่ราบสงูรมิแม่น า้ตอรเ์มส เป็นเมืองที่มีความส าคญัเนื่องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมยัโรมนั
เรอืงอ านาจ ปัจจบุนัเมืองนีไ้ดร้บัขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1988 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM หรอืเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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วันที ่3 ซาลามังกา – พลาซ่า มายอร ์- ตอรเ์ดซยิัส – เซโกเบยี – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านผ่านชมสะพานโรมัน หรือ ปูเวนเตโรมาโน (Puente Romano) ในภาษาสเปน เป็นสิ่งหนึ่งที่ยงัเหลือรอดมาได้
จากอดีตของซาลามงักาเมื่อครัง้เป็นท่ีตัง้รกรากของชาวโรมนั โดยเป็นสะพานหินแกรนิตที่ทอดขา้มแมน่ า้ตอรเ์มส สะพาน
แห่งนีเ้คยเป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางสายเงิน (Ruta de la Plata) เสน้ทางที่มีความส าคญัทางดา้นยทุธศาสตรแ์ละการคา้ 
ปัจจุบนัผูค้นก็ยงัคงใชเ้สน้ทางสายนีเ้พื่อเดินทางเขา้ไปในใจกลางย่านประวตัิศาสตรข์องซาลามงักา น าท่านชมคาซ่า 
เดอ ลาส คอนซาส หรือ House of Shells  สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 15 แต่เดิมอาคารแห่งนีเ้คยเป็นบา้นของ Rodrigo 
Arias de Maldonado อัศวินแห่งซานติอาโก ซึ่งลทัธิซานติอาโกนัน้มีสญัลกัษณ์เป็นเปลือกหอย ตัวอาคารนัน้จึงถูก
ประดบัตกแตง่ดว้ยเปลือกหอยมากกวา่ 300 เปลือก ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหอสมดุสาธารณะ อาจเรียกไดว้า่เป็นหอสมดุที่
ดูแปลกตาเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่นสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได ้จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร ์(La 

Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมืองที่สรา้งโดยศิลปะสไตลบ์ารอ็ค ที่เป็นเอกลกัษณข์องความร ่ารวยในยคุศตวรรษที่ 16 – 
18  และเป็นแหลง่รวมผูค้นทัง้ชาวเมอืงและนกัทอ่งเที่ยวอยา่งคกึคกั อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั แลว้น า
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองตอร์เดซิยัส (Tordesillas) เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดบายาโดลิด ตัง้อยู่ริมแม่น า้โดรู       
ตอรเ์ดซิยสั เป็นเมืองที่สเปนและโปรตเุกสใชเ้ป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญา Tordesillas โดยแบ่งดินแดนใหม่ซึ่งถกู
คน้พบในแอฟรกิาและอเมรกิาระหวา่งสองมหาอ านาจ ณ ขณะนัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทอ่งเที่ยวอีกเมืองหนึง่ของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบียน

ใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 1 โดย
ไมม่ีการใชก้าวหรอืวสัดเุช่ือมหินแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จึงไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสิง่ก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัที่
ส  าคญัที่สดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบรูณท์ี่สดุอีกดว้ย รางสง่น า้ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 25,000 กอ้น มีความ
ยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จดุที่สงูที่สดุสงูถึง 29 เมตร จดุเริม่ตน้ของรางสง่น า้นี ้เริม่ตัง้แตน่อกเมือง แลว้ล าเลยีงสง่น า้
เขา้มาในเมือง รางสง่น า้แห่งนีถื้อไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูก่รุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบีเรยีน ในระดบัความสงู 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยคุ ที่ซึ่งกษัตริยฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิ
เป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึ่งใน
โลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AVANT AEROPUERTO หรอืเทียบเทา่  

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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วันที ่4 
มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ์ 
Almudena - รูปป้ันหมเีกาะต้นเชอร่ี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสวนสาธารณะ Retiro Park เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ในศตวรรษที่ 19 ที่มีความรม่รื่น เหมาะแก่การพกัผอ่น 

และมีอนสุาวรยีข์องกษัตรยิ ์Alfonso XII ทรงมา้ตัง้ตระหง่านอยู ่ถือวา่เป็นจดุเดน่ส าคญัของสวนสาธารณะแหง่นี ้ครัง้หนึง่
ที่แห่งนีเ้คยเป็นสถานที่พกัผ่อนของราชวงศแ์ละเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัขนาดใหญ่อีกดว้ย  น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์
(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้ินและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตดัของ
ถนนสายส าคญัของเมืองที่หนาแนน่ดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Almudena เป็นโบสถค์ริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ใชเ้วลาสรา้งนานกวา่รอ้ยปี แลว้เสร็จสมบรูณเ์มื่อ

ปี 1993 ในช่วงที่คริสตจักรปกครองโดย พระสันตะปาปาจอรน์พอลที่ 2 ด้านหน้าของสถานที่แห่งนีจ้ึงมีอนุสาวรีย์
ประดิษฐานรูปป้ันของท่านเพื่อระลกึถึงท่านในฐานะที่ไดถ้วายที่น่ีใหเ้ป็นของพระเจา้ และภายในมีหอ้งใตด้ินที่เป็นสว่นท่ี
เก่าแก่ที่สดุมีมีพิพิธภณัฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงประวตัิความเป็นมาของมหาวิหารแหง่นี ้รวมถึงมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการแต่ง
กาย ศาสนวตัถตุา่งๆ ทางคริสตศ์าสนาดว้ย ที่หอ้งใตด้ินนีจ้ะมีภาพส าคญัคือ ภาพของ Santa María น าท่านแวะถ่ายรูป
กับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสญัลกัษณ์ส าคัญอีกแห่งของกรุง
มาดรดิ อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AVAT AEROPURERTO หรอืเทียบเทา่  
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วันที ่5 มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซยี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ
ใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอีกดว้ย มีทศันียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น า้เทกสั ไหลผ่านเมือง ชมมหาวิหารแห่ง
โทเลโด (Toledo Cathedral) จากด้านนอก ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่
สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไม้
แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองที่ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของ
ประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟตุบอลที่มีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจตัรุสัเมืองเก่า 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ที่ท าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั 

 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SERCOTEL SOROLLA PALACE หรอืเทียบเทา่ 
 

วันที ่6 วาเลนเซยี – ทอรโ์ทซา – Outlet – บารเ์ซโลน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมยา่นใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ที่ท าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง น าทา่น
ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย  (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวิหารที่ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสานอาทิ โกธิค , นีโอคลาสสิก, บาร็อค และ
อื่นๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิกเูลต (El Miguelete) ที่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และ
ติดกนัเป็นโบสถแ์ม่พระ นกับญุอปุถมัภป์ระจ าเมือง ตลอดสองขา้งทางมีภตัตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่
ระลึกมากมาย จากนัน้น าชมเขตเมืองใหม่ที่ตัง้ของท่าเรือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปดว้ย โรง
ภาพยนตร,์ โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ละอุทยานสมทุรภมูิศาสตร ์จากนัน้เดินทางสูเ่มืองทอรโ์ทซา 
(Tottosa) เมืองที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี มีเมืองเก่าที่สวยงาม และมีปราสาท Suda ที่เป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองใหช้ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาทิ 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 น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del 
Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้ช่ือตามสวนสม้ที่ปลกูทั่วที่ราบชายฝ่ังและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดใูบไมผ้ลิ ผ่าน
เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสยีงแถบเมดิเตอรเ์รเนียน จนเขา้สู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แหง่คาตาลนัยา และ
เมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั 

 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั FRONTAIR CONGRESS หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 บารเ์ซโลน่า – สนามบนิ – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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น าท่านเดินเลน่ชมเมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) และสถาปัตยกรรมอาคาร บา้นเรือนที่มีรูปทรงแปลกตาโดดเด่นไม่
เหมือนใคร เป็นลกัษณะการออกแบบเฉพาะของอนัตอนี เกาดี ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
จากนัน้น าท่านเดินเล่นบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบารเ์ซโลน่า นอกจากจะ
สะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสรา้งความรม่รืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีรา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสดุของถนนสายนีเ้ป็น
ที่ตัง้ของอนสุาวรยีร์สิโตเฟอร ์โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมรกิาในปี ค.ศ.1492 จากนัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมือง เพื่อน าท่านขึน้สูจุ่ดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบารเ์ซโล

น่าที่มีทศันียภาพอนังดงามทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสงูชนัซึ่งท าหนา้ที่เป็นดั่งก าแพงเมือง สว่นดา้นบน
เป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามฟตุบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคัมป์นู (Camp 

Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุูเ้ขา้ชมไดถ้ึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นนอก พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
ของที่ MEGA STORE ของทีมบารเ์ซโลน่า แลว้น าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 188 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 22.40 น. ถงึดูไบ เวลา 07.35 น.*** 
 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.35 น. ถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
**คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถงึกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 
 

ราคาแนะน าเพยีง MADRID BARCELONA HERE WE GO 
สเปน 8 วัน 5 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

16 มี.ค. – 23 มี.ค. 63 39,900 39,900 43,900 17,900 6,900 

11 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

09 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสเปน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ (14 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลังจาก

ธนาคารออกให ้  
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     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  15
  

MADRID BARCELONA HERE WE GO 8 D 5 N BY EK                                                                                                                 [GQ3MAD-

EK001]                                                                                                         

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


