
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ             

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หน้าท่ีให ้

การตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

วนัท่ีสอง ดูไบ-บาเซโลน่า - คมัป์นู - ถนนลารมับลาส              

02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

08.15 น. เดินทางสูก่รุงบาเซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK185 (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินบาเซโลน่า ประเทศสเปน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น น าท่าน

เดินทางสู ่เมืองบาร์เซโลน่า เมืองใหญอ่นัดบัสองของประเทศสเปน ท ัง้ใน ดา้นนขนาดและประชากร ต ัง้อยูบ่นฝั่งของ

แหลมไอบีเรียชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เป็นเมืองส าคญัท่ีสุดของแควน้คาตาลุนญ่า จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหน้า

สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาท่ีมี ช่ือวา่ คมัป์นู ตัง้อยูท่ี่เมืองบาร์เซโลนา แควน้กาตาลุนญาประเทศ

สเปน เร่ิมกอ่สร้างเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 อิสระชอ้ปป้ิงร้านขายของประจ าสนามแหง่น้ีจากนั้นน าท่าน

ถา่ยรูปหน้าสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาท่ีมีช่ือวา่ คมัป์นู  และน าทา่นเท่ียวชม ถนนลารมับลาส  ท่ี

ปลายสุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีต ัง้ของอนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 ท่ีช้ีออกไป

ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยงัเป็นตลาดดอกไมแ้ละสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงถนนเสน้น้ีไดช่ื้อวา่เป็นถนนสายท่ีคึกคกัสุด

ของเมือง ไมว่า่จะเป็นการจบัจา่ยซ้ือสินคา้ หรือเดินเลน่ชมบรรยากาศเมือง ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ ชอ้ปป้ิง อยา่งเต็มท่ี 

ค า่    บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Front Air Congress หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม บาเซโลน่า-ซากราดาฟามีเลีย-ซานตามาเรีย มอนตเ์ซอรร์ตั-รูปป้ันพระแม่มารีหนา้ด า-ซาราโกซ่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสู ่ซากราดาฟามีเลีย  เป็นสถาปัตยกรรมประจ า

เมืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปนท่ีออกแบบโดยอนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกวา่ โมเดิร์น

นิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โบสถแ์ห่งน้ี ถูกสรา้งข้ึนต ัง้แต ่พ.ศ.2425 

จนกระท ัง่ทุกวนัน้ีก็ยงัสรา้งไมเ่สร็จสมบูรณ ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่ขามองเซอร์รัต (Montserrat) ท่ีสูงถึง 1,236 เมตร

จากน ้าทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลกัษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป ่ าแปลกประหลาด ว่ากนัว่าบริเวณน้ีเดิมเคยเป็น

ทะเลมากอ่นเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่ ัว่ไป หินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดวา่เกิดจากแรงดนัตามธรรมชาติ

นับลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณท่ีต ัง้ของวิหารมองเซอร์รัตซ่ึงซ่อนตวัอยูบ่นยอดเขาไดอ้ยา่งตระการตานั้น มีพ้ืนท่ี

กวา้งขวางจนท าใหฉ้งนว่าเขาน าวสัดุกอ่สรา้งมากมายข้ึนมาสร้างบนเขาท่ีสูงขนาดน้ีไดอ้ย่างไร เหมือนเมืองในฝ้นอ

ยา่งไรอยา่งนั้นเลยทีเดียว น าท่านเขา้ชม วิหารซานตามาเรีย มอนตเ์ซอรร์ตั จุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเท่ียวจากท ัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากภายในมหาวิหารยงัเป็นท่ีประดิษฐานของ รูปป้ันพระแม่มารี

ด า (Black Madonna หรือ black virgin) และยงัมีความเช่ือว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแหง่น้ี อาจเป็นท่ี

ซ่อนของจอกศกัด์ิสิทธ์ิตามต านานความเช่ือในศาสนาคริสตอี์กดว้ย จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองซาราโกซ่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1954
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7


 

Zaragoza เมืองใหญ่ศูนยก์ลางทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งกลางของ 2 เมือง

หลกัทางการทอ่งเท่ียว บาร์เซโลน่า และ มาดริด 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Tryp Zaragoza หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี โทเลโด-ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่

ของสเปนตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศูนยก์ลาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู 

ตวัเมืองต ัง้อยูบ่นหน้าผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตา

โค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเท่ียวชมเมือง 

ขา้มสะพานแบบโรมนัด ัง้เดิม (ปูเอนเต เดอลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อม

ปราการ ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสูเ่ขตเมืองเกา่ ผา่น   ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิ

ซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค 

เรเนสซองส ์น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้                       มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรม

แบบโกธิคท่ีย่ิงใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลกใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก้อ่สรา้ง

รูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณใ์นอีก 300 ปี

ถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินออ่น มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงาน

ของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าทา่นแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมือง

โทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสูก่รุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ต ัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 

เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุค ท่ีซ่ึงกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให ้

มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุด

แหง่หน่ึงในโลก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกัณ Holiday Inn Calle Alcala หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย- Las Rozas Village Outlet –มาดริด-ระบ าฟรามิงโก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจังหวดัเซโก

เบีย ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ต ัง้อยู ่

บริ เวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้ า เอเรสมา กบัแม่น ้ ากลา

โมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยู ่ภายใตก้าร

ปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกว่า 

เซโกเบีย น าทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย 



 

และสะพานสง่น ้าโรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเกา่ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสรา้งข้ึนต ัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และ

ไดร้ับการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 น าทา่นเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เลือก

ซ้ือสินค ้ามีกว่าร้อยร้านค ้า อาทิ  เช่น  Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph 

lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ (อิสระ

อาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงมาดริด  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชมการ แสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสเปน น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Calle Alcala หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มาดริด-พระราชวงัหลวง-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านชมภายในพระราชวงัหลวงแห่งสเปน  แห่งกษัตริย ์       
ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบ

ความใหญโ่ตของพระราชวงัแวร์ซายส ์และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ในฝรั่งเศส ต ัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้า

แมนซานาเรส สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการ

ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชม

เพียง12หอ้ง) ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น 

รวมท ัง้ส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของ

อุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาลท าใหมี้ความสวยงามท ัง้ปี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านผา่นชม น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสรา้งอุทิศ

ใหแ้กเ่ทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta 

De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 3 น าทา่นสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล 

หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็น

ศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้

และหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK144 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                   

07.10 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

09.40 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK372   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 



 

อตัราคา่บริการ  

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

2. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา เด็ก  

อายุต ่ากวา่ 12 ปี  

ไมมี่เตียง 

พกัเด่ียว 

มีนาคม 2561 6-12 มี.ค. 61 39,900 39,900 10,000 



 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-40 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ ย่ืนสถานฑูตสเปน ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ  

 ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสี จ านวน 2 ใบ  ขนาด 1.5  2 น้ิว (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและควรมีอายุ

ไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนา

ทะเบียนสมรส (ถา้มี/ ใบสูติบตัร (ในกรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า18ปี ) 

4. หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทาง

ไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

6. รายการเดินบ ัญ ชีย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank 

Certificate) ใชย่ื้นคู่กนั ออกโดยธนาคาร 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่ าเสมอ 



 

และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 

และสามารถท่ีจะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั**  

6.1 ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีสามารถสืบ  

ความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พ่ิมเติม คือ Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคาร

พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคูก่นัเท่านั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้่าย) และระบุบช่ือผู ้

เดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคาร 15 วนัก่อน

ย่ืนวีซ่า และ ผูเ้ดินทางจะตอ้งแสดงเอกสารสถานะการเงินขอตนเองดว้ยเชน่กนั  

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี  หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 

เทา่นั้น  

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได  ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง

และตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มกนัในวนัย่ืนวีซ่า พรอ้มเซ็นช่ือในใบค ารอ้งขอวีซ่าต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสถานฑูต  

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ  ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั   

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

11.เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ  

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยท ัง้หมด 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 



 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มอืถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน..................................................... .................... 
 

รายไดต้่อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไมเ่คย  



 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................. ............................... 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมอืเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)................................................................................................ ...... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มผูีอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

         สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าที่พกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าที่พกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)      อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่สี่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


