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 เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) แหง่กรงุมาดรดิ (Madrid)  

 ตนืตากบัรางสง่นําโรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขนึตงัแตศ่ตวรรษท ี1  

 เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทใีหญเ่ป็นอันดับ 2 ของสเป 

 เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถศ์ักดสิทิธสิัญลักษณ์ของเมอืง 

โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอน ีเกาด ี  

***พกัมาดรดิ 2 คนื  / บารเ์ซโลนา่ 2 คนื ***   

***ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัตนืเตน้เรา้ใจ***  

***อรอ่ยกบัเมนูหมหูนัสเปน และขา้วผดัสเปน*** 

 เรมิเพยีง 43,900.- 

 

 

Señorita สเปน 
8 วนั 5 คนื       

โดยสายการบนิการต์า้ (QR)  
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        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  27 ม.ค.-3 ก.พ. 61 43,900.- 
วนัท ี  10-17 ก.พ. 61 43,900.- 
วนัท ี  17-24 ม.ีค. 61 43,900.- 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈  ✈  ✈   

2 โดฮา – มาดรดิ – เซอโกเบยี – มาดรดิ ✈  O O AXOR FERIA 

3 มาดรดิ – พระราชวังหลวง – พลาซา่ มายอร ์ O O X AXOR FERIA 

4 มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – วาเลนเซยี O O O 
SERCOTEL SOROLLA 
PALACE 

5 วาเลนเซยี – เพนสิโคลา่ – บารเ์ซโลน่า – โชวร์ะบําฟลามนิโก ้ O O O FRONT AIR CONGRESS 

6 
บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี -                                             

สนามคัมป์นู – ถนน ลา รัมบลาส 
O O X FRONT AIR CONGRESS 

7 เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – สนามบนิ     O X ✈   

8 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈  ✈  ✈   

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โดฮา 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิกาตาร ์ แอรเ์วย ์ โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 

 

20.40 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเทยีวบนิท ีQR 835 

***คณะเดนิทางวนัท ี28 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 ออกเดนิทางเวลา 20.25 น. 

และถงึโดฮา เวลา 23.05 น.*** 

 

23.49 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลยีนเครอืง  

วนัทสีองของการเดนิทาง     โดฮา – มาดรดิ – เซอโกเบยี – มาดรดิ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ โดยเทยีวบนิ QR 147  

06.55 น.
  

ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 ชวัโมง) ผ่านขันตอน
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การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนันเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย 

(Segovia) เมอืงท่องเทยีวอกีเมอืงหนงึของสเปน องคก์าร UNESCO ยังไดข้นึ

ทะเบียนใหเ้มืองนีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งนําโรมนั 

(Acueducto de Segovia) ทสีรา้งขนึตังแต่ศตวรรษท ี1 โดยไมม่กีารใชก้าว

หรอืวัสดเุชอืมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทาง

วศิวกรรมโดยชาวโรมันทสํีาคัญทสีุดของสเปน และยังมสีภาพสมบูรณ์ทีสุดอกี

ดว้ย รางสง่นําประกอบขนึจากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร 

มโีคง้ 170 โคง้ จุดทสีงูทสีดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเรมิตน้ของรางสง่นําน ีเรมิตังแต่

นอกเมือง แลว้ลําเลียงส่งนําเขา้มาในเมือง รางส่งนําแห่งนีถือไดว้่าเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง นําท่านเดนิเล่นใน

เขตเมอืงเกา่ ซงึเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

 
 

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (หมหูนัสเปน)  

บา่ย จากนันนําท่านเดนิกลับสู่กรุงมาดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตังอยู่ใจ

กลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยลํายคุ 

ทซีงึกษัตรยิฟิ์ลลปิท ี2 ไดท้รงยา้ยทปีระทับจากเมอืงโทเลโดมาทนี ีและประกาศ

ใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืง

มาดรดิไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแห่งหนงึในโลก และสงูสดุแห่งหนงึใน

ยโุรป นําท่านเทยีวชมกรุงแมดรดิ ทมีสีถาปัตยกรรมทสีวยงามอยู่มากมาย ทัง

อนุสาวรยีนํ์าพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตังอยู่ทจีตัุรสัรสัซิ

เบเลส (Plaza de Cibeles)  ซงึเป็นวงเวยีนสําคัญและสวยทสีดุแห่งหนงึของ

กรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี มอีาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยู่ทัง 4 มุมไดแ้ก ่

ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการทหารบก,ททํีาการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชยั

อาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดริด 

(Splendid puerta de alcala) สรา้งขนึในปี 1599 ประตูชยัแห่งนสีรา้งขนึ

เพอืถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ ี3 ตังตระหงา่นทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชม

ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพอืแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์อน

กโิฆเต ้(Donquixote) 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่พีกั โรงแรม AXOR FERIA หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทสีามของการเดนิทาง     มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซงึตังอยูบ่นเนนิเขารมิฝัง

แม่นําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทังหลังในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรังเศสและอติาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซงึนอกจากจะมกีารตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยังเป็นคลัง

เก็บภาพเขยีนชนิสําคัญทวีาดโดยศลิปินในยุคนัน รวมทังสงิของมคี่าต่างๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครอืงใช,้ อาวุธ จากนันนําท่านชมอทุยานหลวงที

มกีารเปลียนพันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที

ตังอยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดล

ซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซงึเป็นจตรุัสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรก

ของสเปน (กโิลเมตรทศีนูย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย 

นอกจากนียังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทหีนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปันหมเีกาะตน้เชอร ี

(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญอกี

แหง่ของกรงุมาดรดิ อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม AXOR FERIA หรอืเทยีบเทา่   

     

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง   มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – วาเลนเซยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นตีังอยูท่างภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนเีป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนีภาพทสีวยงาม เนืองจากมแีม่นําเทกัส ไหลผ่านเมอืง นําท่านเขา้ชมมหา

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนอืงจากเป็นวหิารทใีหญ่เป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญีา่ ทสีรา้งตังแต่ศตวรรษท ี13  ความงดงาม

อลังการสไตล์โกธกิ ภายในมหาวหิารมีการตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาเลนเซยี (Valencia) เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยี 

แควน้ปกครองตนเองทตีังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตังอยู่บน

ฝังแม่นําตูเรยี (Turia River) เป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับท ี3 ของ

ประเทศสเปน และยังเป็นทตีังของสโมสรฟตุบอลทมีชีอืเสยีงคอื สโมสรฟตุบอล

วาเลนเซยี ชมยา่นใจกลางจัตุรัสเมอืงเกา่ ซงึเป็นทตีังของศาลากลาง, ททํีาการ

ไปรษณยี,์ รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ 

ระยะทาง 357 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชม. 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม SERCOTEL SOROLLA PALACE หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัทหีา้ของการเดนิทาง    วาเลนเซยี – เพนสิโคลา่ – บารเ์ซโลนา่ – โชวร์ะบาํฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมอืงเก่า ซงึเป็นทีตังของศาลากลาง, ททํีาการ

ไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ นําท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารวาเลนเซยี 

หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่วาเลนเซยี (Catedral de Santa Maria 

de Valencia) มหาวหิารทตีังอยู่บรเิวณใจกลางเมอืงเก่า สรา้งขนึในสไตล์

ผสมผสานอาท ิโกธคิ, นโีอคลาสสกิ, บาร็อค และอนืๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงั

เอล มกิเูลต (El Miguelete) ทถีกูสรา้งขนึในชว่งระหวา่งปี 1381 และสนิสดุใน

ปี 1429 และตดิกันเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจําเมอืง ตลอดสองขา้ง

ทางมภีตัตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของทรีะลกึมากมาย จากนันนําชม

เขตเมอืงใหมท่ตีังของทา่เรอืเป็นโครงการทยีงิใหญท่สีดุในเมอืง ประกอบไปดว้ย 

โรงภาพยนตร,์ โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุร

ภมูศิาสตร ์จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงเพนสิโคลา่ (Peniscola)  เมอืง

ทถีกูขนานนามวา่ “เมอืงแหง่ทะเล (City of the Sea)” ในอดตีนันชาวคาเทจ

และชนพนืเมอืงอนืๆมกัจะใชท้า่เรอืทเีมอืงแหง่นเีดนิทางไปยงัเมอืงต่างๆ ปัจจุบัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 150 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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เมืองแห่งนีเป็นเมืองท่องเทียวชายทะเลทีมีชอืเสียงอย่างมากในแถบเมือง       

คาสตยิอง 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง   

บา่ย  นําท่านเดนิทางเลาะเลียบชายฝังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del 

Azahar) หรอื ชายฝังดอกสม้บาน ตังชอืตามสวนสม้ทปีลูกทัวทรีาบชายฝังและ

สง่กลนิหอม หวานในฤดใูบไมผ้ล ิผ่านเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงแถบเมดเิตอร์

เรเนียน จนเขา้สู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา 

และเมอืงสําคัญอนัดับ 2 ของสเปน 

ระยะทาง 230 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพนืเมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่   

วนัทหีกของการเดนิทาง      บารเ์ซโลนา่ – โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี - สนามคมัป์น ู–  

                                           ถนน ลา รมับลาส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  

โบสถ์ศักดสิทิธสิัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกา

ดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานทีเรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศลิปะ

เฉพาะถนิและเป็นอารต์นูโวทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเรมิสรา้งตังแต่ปี 1882 

แมก้ระทังจนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนันองคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจั้ด

ใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่

เหมอืนทใีดในโลก นําทา่นเขา้ชมปารค์ กเูอล (Parque Guell) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญท่โีชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสงิ

ปลูกสรา้งต่าง ๆ ทีถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรืนของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมงานกระเบอืงทีเนน้รูปทรงธรรมชาตใินสีสันทีตัดกัน ดูโดดเด่น 

แปลกตา และเป็นเอกลักษณอ์ยา่งมาก ซงึไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสูส่นามฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคมัป์น ู

(Camp Nou) ทมีขีนาดใหญม่าก โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน 

มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอล พรอ้มทังเลือกซือของที MEGA 

STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า จากนันนําท่านชม เมอืงบารเ์ซโลนา่ เมอืงทโีดด

เดน่ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยคุเรเนอซองส ์โดยเฉพาะผลงาน 

ของยอดสถาปนกิชาวสเปนชิ อนัโตนโิอ เกาด ิ(Antonio Gaudi) ผ่านชม

สถานทสํีาคัญๆอาท ิศาลาว่าการเมอืงบารเ์ซโลน่า ผ่านชมอาคาร Casa Milà 

ถกูสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชนิสดุทา้ยของ อันตอนี เกาด ีจุดเด่นอยู่

ทีตัวอาคารภายนอกซงึมีลักษณะคลา้ยกับถําทีถูกเจาะใหเ้ป็นหอ้งหับต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิในตอนกลางคนื แสงไฟทเีล็ดลอดออกทางกระจกหนา้ต่างยัง

ทําใหอ้าคารหลังนดีสูวยคลาสสคิ ผา่นชมพพิธิภณัฑ ์Casa Batllo จุดเด่นอยู่
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ทดีา้นนอกอาคารซงึมกีารตกแต่งอยา่งสวยงาม ทังการวาดลวดลายและรูปแบบ

ของระเบียงดูทีคลา้ยกับปราสาทในเทพนิยาย จากนันนําท่านเดนิเล่นบรเิวณ 

ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็นถนนชอืดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า 

นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรนืใหต้ลอดทางแลว้ ยังมี

รา้นคา้มากมาย โดยทีปลายสุดของถนนสายนีเป็นทีตังของอนุสาวรยีค์รสิโต

เฟอร ์โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมรกิาในปี ค.ศ.

1492   ท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้และเสอืผา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศัย 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่   

  

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง       เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – สนามบนิ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นขนึสูจ่ดุชมววิของเมอืงทเีนนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าที

มทีัศนียภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสูงชันซงึทํา

หนา้ทีเป็นดังกําแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นทีตังของป้อมปราการหลายแห่ง       

นําท่านสู ่La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํา

มากมาย อาท ิ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 

 

13.30 น. 
 

นําเดนิทางสู่สนามบนิบาร์เซโลน่า เพือใหท้่านมเีวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซอืสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

17.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 146 

***คณะเดนิทางวนัท ี27 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย 

เทยีวบนิ QR 146 เวลา 15.10 น. และถงึโดฮา เวลา 23.45 น.*** 

 

วนัทแีปดของการเดนิทาง           โดฮา – กรงุเทพฯ 

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลยีนเครอืง  
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02.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีQR 834 

***คณะเดนิทางวนัท ี27 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย 

เทยีวบนิ QR 834 เวลา 01.55 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.30 น.*** 

 

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : Señorita สเปน  8 วนั 5 คนื     
โดยสายการบนิการต์า้ (QR)   
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           27 ม.ค.-3 ก.พ. 61 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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    10-17 ก.พ. 61 

    17-24 ม.ีค. 61 

 

 

 

 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 5,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
43,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (14 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงอืนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง    

Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทมีไีม่

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทําการ  

ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซี่า BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
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ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชอื-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุอืเจา้ของบัญช ี (บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายนืขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทอีอก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพอืเชอืมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทแีตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทังสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทเีกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์…………………… 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี.............................ถงึวนัท.ี............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


