
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง 

ประเทศฮอ่งกง                                              (-/-/-) 

15.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

17.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮ่องกง - ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบาร์

เซโลนา ประเทศสเปน - เมอืงบารเ์ซโลนา - ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - สวนสาธารณะซวิทาเดลลา - 

สนามฟุตบอลคมัป์ นู - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี - คาซ่า บตัโล่ - คาซ่า มลิล่า - โบสตป์ระจ าเมอืงบารเ์ซโลนา - 

ถนนลา ลารมับลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปั้นกาลเิลโอ - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั   (-/-/-)      

00.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX321  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมืองหลักของแควน้กาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทัง้ในดา้น

ขนาดและประชากรของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมนัมากอ่น เคยถูกยดึครองโดยชาตต่ิางๆหลายครัง้ รวมทัง้ประเทศฝร่ังเศสเมือ่

ปี ค.ศ. 1640 เมืองบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงดา้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีทีร่ืน่เริงสนุกสนาน มี

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีส่ าคัญมากมาย เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกครัง้ที่ 22 และเมือ่ปี ค.ศ. 1888 เคยเป็นทีจั่ด

งานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

น าท่าน ผ่านชม ประตูชยัเก่าแก่ ประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจากอฐิสีแดง มคีวาม

ละเอยีดสวยงามและวจิติรกว่าประตูชยัใดในทวปียโุรป ดว้ยดไีซน์แบบ Neo-Mudejar สไตล ์สรา้งขึน้ในโอกาส Barcelona World 

Fair ในปี ค.ศ. 1888 บรเิวณเดยีว ผา่นชม สวนสาธารณะซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะของชาวเมอืง

ทีส่วยงามร่มรืน่ มอีนุสาวรยีน์ ้าพุขนาดใหญ่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ภายใน  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอลคมัป์ นู (Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบารเ์ซโล

นา ยอดทีมแห่งศกึ ลา ลกีา้ ที่มีแฟนบอลอยู่ท่ัวทุกมุมโลก เริ่มก่อสรา้งเมือ่วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทัง้สิน้ 98,772 คน สนามแห่งน้ี เคยรองรับแฟนบอลในระหว่างเกมสฟ์ุตบอล

โลกถงึ 115,000 คน ซึง่ทีน่ั่งชัน้สดุทา้ยมคีวามสงูถงึ 157 ฟุต ปี 1994 สนามฟุตบอลคัมป์ นู กลายเป็นสนามฟุตบอลทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในทวปียุโรป อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี (La Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมืองบาร์

เซโลนาในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดย อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) สถาปนกิชาวกาตาลา เป็นผลงานทีเ่รยีกว่า โมเดริน์นสิโม 

เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่ลักษณะอารต์นูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานชิน้น้ีเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 มีก าหนดก่อสรา้ง

หอคอยทัง้หมด 18 หอคอย นับตัง้แต่ปีเริม่สรา้งจนถงึปัจจุบันสรา้งเสร็จไปแลว้เพยีงแค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 

50 เกาด ีสถาปนกิผูอ้อกแบบถูกรถรางทับเสียชีวติเมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้ตม้หาวหิารซากราดาฟามีเลีย

แห่งน้ีดว้ย แมเ้กาด ีจะเสยีชวีติไปแลว้ แต่ผูร่้วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรูปถ่าย ภาพร่าง และแบบจ าลองทีเ่กา

ด ีไดท้ าไว ้แต่แลว้ในปี ค.ศ. 1936 โครงการก็ตอ้งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมอืง หอ้งใตด้นิและแบบจ าลองอย่างละเอยีดก็

ถูกเผาท าลาย แต่เมื่อสิน้สดุสงครามทมีงานก็กลับมาท างานกันต่อ โดยอาศัยภาพร่าง ภาพถ่ายและแบบจ าลองอา้งองิจากสว่น

อืน่ๆ ทีร่อดพน้จากการถูกท าลาย ภายหลังไดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กว่าโครงการน้ี

จะเสร็จก็อีกยาวไกลถงึปี ค.ศ. 2026 ในอนาคต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ คาซ่า บตัโล ่(Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1877 จากนัน้เจา้ของบา้นจงึไดใ้ห ้อันตอนี 

เกาด ี(Antoni Gaudi) เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จนกลายเป็นบา้นรูปร่างดังทีเ่ห็นในปัจจุบันน่ี ซึง่หากมองจาก

ภายนอกของตัวบา้น สิง่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือส่วนของหลังคาบา้น ที่ออกแบบใหดู้คลา้ยกับหลังของมังกร แถมยังตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งส ีเหมอืนเกล็ดของมังกรจรงิๆ มรูีปทรงแหลมอยู่ขา้งหลังของมังกร เชือ่กันว่าน่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบุญผูพ้ทัิกษ์

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ทัง้การวาดลวดลายและรูปแบบของระเบยีงมลัีกษณะเป็นกระดูกเรยีงต่อกันคลา้ยกับปราสาทในเทพนยิาย 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ คาซ่า มลิล่า (Casa Mila) เป็นหนึ่งในผลงานศลิปะดว้ยเอกลักษณ์ที่เด่นสะดุดตาของตัว

อาคารทีถู่กสรา้งในสไตลอ์ารต์นูโว ทีดู่คลา้ยคลืน่ในทะเลและภูเขา มรีะเบยีงรูปร่างแปลกตาคลา้ยรังนก จะเป็นผลงานของใครไป

ไม่ไดเ้ลย นอกจาก อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) ภายในอาคารมทัีง้หมด 9 ชัน้ โดยแบ่งเป็น ชัน้ใตด้นิทีเ่ป็นโรงจอดรถแห่งแรก

ของเมอืงบารเ์ซโลนา ชัน้ล่างไวส้ าหรับท าการคา้ จากนัน้ก็เป็นสว่นออฟฟิศในชัน้ลอย ทีพ่ักของเจา้ของตกึอยู่ทีช่ัน้หนึง่ สว่นชัน้ที่ 

2-5 เจา้ของตกึไดท้ าเป็นหอ้งเชา่ ชัน้ถัดไปเป็นหอ้งใตห้ลังคาจัดนทิรรศการแสดงประวัต ิผลงานและแรงบันดาลใจของเกาด ีชัน้

ดาดฟ้าเต็มไปดว้ยประตมิากรรมหนิทรายแกะสลักเป็นรูปทรงประหลาดมากมาย 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสตป์ระจ าเมอืงบารเ์ซโลนา (Cathedral of Barcelona) โบสถส์ไตลก์อธคิ ที่มยีอดสูง

แหลมเด่นชีข้ ึน้ฟ้า ทีด่า้นหนา้โบสถนั์น้คอืพลาซา่ทีเ่ป็นทีตั่ง้ของตลาดในชว่งเทศกาล และเป็นทีน่ั่งพักของผูค้นทีสั่ญจรไปมา  

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนลา ลารมับลาส (La Rambls) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลนา ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ ทีน่อกจาก

จะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแห่งน้ีมคีวามยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร มสีสัีนเสน่ห์

ทีน่่าประทับใจ ทัง้ยังมรีา้นรวงรองรับส าหรับผูม้าเยอืน ทัง้เวลากลางวันและกลางคนื ท าใหม้ผูีค้นสัญจรไปมา ราวกับว่าน่ีเป็นถนน

ที่ไม่เคยหลับใหล อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้และเสื้อผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, Zara, 

Beneton, Topshop นอกเหนือจากน้ียังมสีิง่ปลูกสรา้งชิน้ส าคัญที่แสดงใหเ้ห็นถงึสถาปัตยกรรมอันสวยงามล ้าค่าของถนนสายน้ี 

คอื น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา (Palau de La Musica Catalana) ผลงานจาก

สถาปนกิสมัยใหม่ Lluis Domenech i Montaner เป็นหนึง่ในคอนเสริต์ฮอลลช์ัน้น าของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ส าหรับคุณค่าดา้นความสวยงามและสถาปัตยกรรมรวมถงึ

สถานะของสถานที่น้ีเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ความพิศวงทางศลิปะน้ีอุทศิใหก้ับวงการดนตรี ปัจจุบันเกี่ยวขอ้งกับ

วัฒนธรรมกจิกรรมทางสังคม ธุรกจิและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย คอื รูปปั้นคนดัง (Human Statues) มากมายทีตั่ง้อยู่บนถนนเสน้น้ี เช่น 

นักดาราศาสตรช์ือ่ดังอย่าง รูปปั้นกาลเิลโอ (Galileo Statues) บรเิวณปลายของถนนยังเป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์

โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรียบ์นเสาสงู 60 เมตร สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่การเดนิทาง

ครัง้แรกของ คริสโตเฟอร ์โคลัมบัส ครัง้ที่เดนิทางไปพบประเทศสหรัฐอเมริกา ท าหนา้ที่เป็นสิง่เตือนว่าครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส

รายงานต่อสมเด็จพระราชนีิ Isabella I และ King Ferdinand V ทีเ่มอืงบารเ์ซโลน่าหลังจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงบารเ์ซโลนา - หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั - ข ึน้สูย่อดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า - มหาวหิารซานตามาเรยี 

เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั - พระแมม่ารยีอ์งคส์ดี าแห่งมอนตเ์ซอรร์ตั - เมอืงซาราโกซา - จตุัรสัเดอรฟิ์วลาร ์- มหาวหิารแม่

พระแหง่เสาศกัดิส์ทิธิ ์- พระราชวงัอลัจาฟีเลยี                 (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ิท์ี่

อยู่ไม่ไกลจากเมอืงบารเ์ซโลนา เป็นเมอืงหลวงของแควน้คาตาโลเนีย ของประเทศสเปน มีความพเิศษคอืลักษณะของภูเขาที่มี

รูปร่างหยักและสงูใหญ่ ค าว่า “มอนตเ์ซอรรั์ต” หรอืภูเขาที่มคีวามหมายว่า “ฟันปลา” ในภาษาสเปน ความสวยงามแปลกตาน้ีคง

เป็นจุดหนึง่ทีท่ าใหผู้ค้นหล่ังไหลกันมาท่องเทีย่วทีน่ี่  

น าท่านเดนิทาง ข ึน้สูย่อดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า (Up Montserrat Mountain by Cable Car) เป็นทีตั่ง้

ของ และ เพื่อ เขา้ชม มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั (Santa Maria de Montserrat) อกีหนึง่มหาวหิาร

ศักดิส์ทิธ ิท์ี่ตัง้อยู่บนระดับความสงู 1,236 เมตร ภายในมหาวหิารยังเป็นที่ประดษิฐานของ พระแม่มารยีอ์งคส์ดี าแห่งมอนต์

เซอรร์ตั (Black Madonna หรอื Black Virgin) นักบุญอุปถัมภ์ของแควน้คาตาโลเนีย และยังมคีวามเชื่อว่า ในบรเิวณมหา

วหิารหรือในหุบเขาแห่งน้ี อาจเป็นที่ซอ่นของจอกศักดิส์ทิธ ิต์ามต านานความเชื่อในศาสนาครสิตอ์กีดว้ย ภายในมหาวหิารตกแต่ง

ประดับประดาดว้ยศลิปะแบบวจิิตรสวยงามอลังการ ในอดีตชาวโรมันโบราณนิยมเดนิทางขึน้ภูเขามอนต์เซอรรั์ตแห่งน้ีเพื่อไป

นมัสการเทพวนัีส ก่อนศาสนาครสิตจ์ะเขา้มาในช่วงศตวรรษที ่9 น ามาซึง่การสรา้งโบสถซ์านตามาเรยี เดอ มอนต์เซอรรั์ต ในปี 

ค.ศ. 1025 และสรา้งรูปปั้นพระแม่มารอีงค์สดี า สาเหตุทีพ่ระแม่มารมีีรูปพรรณเป็นสดี าเขม้น้ียังไม่เป็นที่ยนืยันแน่ชัด บา้งก็ว่าเป็น

เพราะการเลอืกใชช้นดิของไมใ้นการแกะสลักทีเ่มือ่กาลเวลาผ่านไปจงึเกดิสทีีเ่ขม้ด า หรอืเป็นเพราะคอนเซปตข์องชา่งยุคนัน้ทีจ่ง

ใจเลือกสีของธรณีอันอุดมสมบูรณ์ ** การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขา อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบั

สถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่อีายุก่อนครสิตกาล 

โดยแต่เดมินั้นบรเิวณทีตั่ง้ของเมืองแห่งน้ีเป็นเพยีงหมู่บา้นของชาวเคลตเิบเรยีน ก่อนทีก่องทัพคารเ์ทจ จะเขา้มาตัง้เป็นหมู่บา้น



 
 

 

ใหม่บนบรเิวณเดมิทีม่ชีือ่ว่าซัลดูเบา และอยู่ยาวนานมาจนถงึในชว่งปลาย ของครสิตศ์ตวรรษ 1 ซึง่ตรงกับยุคของ จักรพรรดอิอกุส

ตุส พระองคไ์ดส้่งกองทัพโรมันเขา้มาแผ่อทิธพิลยังดนิแดนคาบสมุทรไอบีเรีย รวมทัง้ที่หมู่บา้นแห่งน้ีก็ถูกกองทัพโรมันเขา้ยดึ

ครอง และกลายมาเป็นทีตั่ง้ของกองทหารโรมนัทีรั่กษาด่าน ก่อนทีจ่ะมกีารพัฒนาขึน้มาเป็นเมอืงทีม่ชีือ่ ไกซาเรากุสตา โดยในยุค

นัน้เมอืงแห่งน้ีมีฐานะเป็นถงึเมอืงหลวงของจังหวัดฮสิปาเนียซเีตรอีอร ์ในการปกครองของอาณาจักรโรมัน และอยู่ยนืนานมาจน

เขา้สู ่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ชาวอาหรับทีเ่ขา้รุกรานและสามารถครอบครองเมอืงแห่งน้ีไดส้ าเร็จ ก่อนทีจ่ะเปลีย่นชือ่เมอืงมาเป็น 

ซารากุสตา และภายหลังก็ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึ่งของ อาณาจักรกาหลบิแห่งกอรโ์ดบาของราชวงศอ์ุไมยัด โดยตัวเมืองนั้นไดม้กีาร

พัฒนาและผสมผสานงานทางดา้นสถาปัตยกรรมจนโดดเด่นและมีความทันสมัยมากที่สุดในภาคเหนือของคาบสมุทรไอบีเรีย 

ก่อนที ่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 เมอืงแห่งน้ีจะเผชญิกับความวุ่นวายของการแย่งอ านาจกันเองในหมู่อาณาจักรชาวมุสลมิทีแ่ตกตัว

ออกมาจากการล่มสลายของอาณาจักรกอรโ์ดบา จนในที่สดุแลว้คริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวอารากอน ที่เป็นกลุ่มคนที่นับถือครสิต์

ศาสนาไดเ้ขา้มายดึครองเมอืงแห่งน้ีไดส้ าเร็จจากพวกอลัโมราวดิ ก่อนทีจ่ะตัง้ใหเ้มอืงแห่งน้ีเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอารา

กอน ก่อนทีอ่าณาจักรแห่งน้ีจะมสีว่นในการรวบรวมแผ่นดนิในคาบสมุทรไอบเีรยีจนกลายมาเป็นประเทศสเปนในเวลาต่อมา ท าให ้

เมอืงซาราโกซา มคีวามส าคัญในเชงิจติวญิญาณของการเป็นสเปนอย่างแทจ้รงิ แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเมอืงหลวงของประเทศสเปนในยุค

หลังทีร่วบรวมเป็นบกึแผ่นแลว้ แต่เมอืงแห่งน้ีก็ยังคงความส าคัญมาจนถงึทุกวันน้ี 

น าท่านเดนิทางสู ่จตุัรสัเดอรฟิ์วลาร ์(Plaza del Pilar) สถานที่ส าหรับการเดนิเทา้ชมเมอืง เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีม่ีความ

เก่าแก่มาตัง้แต่สรา้งเมอืง เป็นศูนยก์ลางของเมอืงซาราโกซา อกีทัง้จัตุรัสแห่งน้ียังเป็นหนึง่ในจัตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เป็น

ทีตั่ง้ของโบสถ ์วหิาร และอาคารส าคัญเก่าแก่ แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ สวยงามและโดดเด่นไม่แพก้ัน โดยมี

อนุสาวรยีท์ีส่ าคัญๆ ตัง้อยู่หลายจุดดว้ยกัน ซึง่สว่นใหญแ่ลว้จะเป็นผูท้ีส่รา้งความเจรญิใหก้ับเมอืงแห่งน้ี 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแมพ่ระแหง่เสาศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of our Lady of the Pillar) หรอืทีรู่จั้กใน

นาม ซานตามาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์สถานทีท่ีนั่บว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าของประเทศสเปน มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 

ของโลก สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1681-1872 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 191 ปี มเีรือ่งราวจากสมัยอดีตกาลตามต านานสมัยแรกเริ่ม

ของครสิตศ์าสนากล่าวไวว่้า นักบุญยาค็อบอคัรสาวกไดม้าเผยแพร่ธรรมทีเ่มอืงซาราโกซา ท่านก าลังทอ้แทม้ากเพราะมคีนกลับใจ

นอ้ยมาก งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กดิผลมากมายนัก วันหนึง่ท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพือ่ชักชวนท่านไปยังเมอืง

เยรูซาเล็ม ในนมิตินัน้พระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนกิร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิส์ทิธ ิต์น้เดียวกับที่เป็นที่

เคารพนับถอืกันในเมอืงซาราโกซาในปัจจุบัน 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัอลัจาฟีเลยี (Palacio de la Aljaferia) พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่

11 เป็นพระราชวังฤดูรอ้นส าหรับผูป้กครองมุสลมิในสมัยอดตี ทียั่งคงความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานกันอย่างลงตัว 

ซึง่สว่นที่มคีวามเก่าแก่ที่สดุของพระราชวังแห่งน้ีก็คือในส่วนของทาวเวอร์ (Troubadour) หรอืหอคอยซึง่จะมีลักษณะเป็นฐาน

สีเ่หลีย่มมกีารประดับประดาดว้ยโมเสกไดอ้ย่างงดงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Goya, Zaragoza หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ เมอืงซาราโกซา - เมอืงเซโกเวยี - สะพานสง่น า้โรมนัโบราณแหง่เมอืงเซโกเวยี - มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี - เมอืง

มาดรดิ - สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว - ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ - น า้พุเทพแีหง่ชยัชนะ - ทีท่ าการ

ไปรษณีย ์- พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงมาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้-  วหิารหลวงประจ า

เมอืงมาดรดิ                              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซโกเวยี (Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที) แควน้คาสตีล และเลออน ของ

ประเทศสเปน เป็นอกีเมืองทีนั่กท่องเที่ยวต่างใหค้วามสนใจไม่แพเ้มอืงอื่นๆ โดยเมอืงเซโกเวยี นัน้เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญ

มากมาย ไดแ้ก่ มหาวหิาร สะพานส่งน ้าโรมันโบราณ ปราสาท และโบสถห์ลายแห่งทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เชน่ ซาน

เอสเตบัน ซานมารต์นิ และซานมยีาน รวมไปถงึเขตเมอืงเก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่8 (บนฐานทีม่ั่น

ของโรมัน) และไดรั้บการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สะพานส่งน า้โรมนัโบราณแห่งเมอืงเซโกเวยี (Roman Aqueduct of Segovia) เป็น

สัญลักษณ์ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงน้ีมากทีส่ดุ โดยสะพานสง่น ้าแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 

โดยชาวโรมันขณะที่ก าลังขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรยีเพื่อน าน ้าจาก แม่น ้าฟรีโอ (Rio Frio) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 

กโิลเมตรเขา้สูตั่วเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดับตัวสะพานขึน้ในชว่ง 1 กโิลเมตรสุดทา้ยจากภูเขากวาดาร์รามาถงึก าแพงเมืองเก่า ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี (Catedral de Segovia) มหาวหิารศักดิส์ทิธ ิอ์ันวจิติรงดงาม

แห่งประเทศสเปน เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลกิสไตล์โกธคิที่ตัง้อยู่ในจัตุรัสกลางเมือง (Plaza Mayor) ของเมืองเซโกเวีย 

(Segovia) โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับพระแม่มารยี ์ถูกสรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ. 1525-1577 ในสไตลโ์กธคิตอนปลาย 

ซึง่ลา้สมัยจากทีอ่ืน่ๆในทวปียุโรป วหิารหลังเก่าตัง้อยู่ใกลก้บั ปราสาทอัลคาซา่ (Alcazar Castel of Segovia) ทีเ่คยถูกกองก าลัง

ใชใ้นการป้องกนัการลอ้มโจมต ีฝ่ายกบฏมเีจตนาจะใหโ้บสถใ์นการปกป้องพระธาตุอันศักดิส์ทิธ ิข์องพวกเขาและใชเ้ป็นก าแพงต่อ

กองทัพในปราสาทอัลคาซ่า (Alcazar Castel of Segovia) ท่ามกลางสงคราม ไดม้กีารเจรจาแลกเปลี่ยนเพื่อหาขอ้ยุต ิแต่ก็ไม่

เป็นผล ท าใหโ้บสถตั์ง้อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังจากสงคราม เน่ืองจากมคีวามกลัวว่าโบสถจ์ะถูกการโจมตอีกีครัง้ จงึไดท้ าการ

ยา้ยโบสถแ์ห่งน้ีไปยังที่ตัง้ในปัจจุบัน โดยไดรั้บการออกแบบจาก Juan Gil de Hontano และดูแลงานสานต่อดว้ยลูกของเขา 

Rodrigo Gil de Hontanon โครงสรา้งของอาคาร มีหอ้งสงูสามชัน้และทางเดนิ มหีนา้ต่างลวดลายและหนา้ต่างกระจกสีจ านวน

มาก ภายในเป็นลักษณะสไตลท์ีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์โกธคิตอนปลาย ยกเวน้โดมสรา้งขึน้เมือ่ราวๆปี ค.ศ. 1630 โดย 

Pedro de Brizuela มีหอระฆังที่สูงถงึเกอืบ 90 เมตร เดมิสรา้งจากไมม้ะฮอกกานีอเมริกัน มีโครงสรา้งเป็นหลี่ยมมียอดแหลม

ปลายคลา้ยพรีะมดิ และเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศสเปน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงอันทันสมัย ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วย 

และอยู่ในท าเลที่ตัง้ที่สงูทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก เป็นเมอืงที่ครัง้หนึ่งกษัตรยิฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับ จากเมืองโทเลโดมา

ประทับทีน่ี่ และประกาศใหเ้มอืงมาดรดิ เป็นเมอืงหลวงใหม่จนถงึปัจจุบัน 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว (Estadio Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟุตบอล

ทีม่ีชือ่เสียงในเมืองมาดริด ประเทศสเปน เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เริม่เปิดใชส้นามเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 

ค.ศ. 1944 เดมิมีชื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ตนิ (Estadio Chamartin) ตามชื่อของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอย่างเป็น

ทางการในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 1947 เรอัลมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบันคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมือ่วันที่ 

4 มกราคม  ค.ศ. 1955 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ประธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabeu Yeste) 

สนามแห่งน้ีสามารถจุผูช้มไดม้ากที่สุดถงึ 120,000 คนหลังจากทีม่ีการต่อขยายในปี ค.ศ. 1953 หลังจากนัน้ก็มกีารลดจ านวน

ความจุลงเน่ืองจากตอ้งการเปลีย่นแปลงสนามใหม้คีวามทันสมัยมากขึน้ โดยบรเิวณต๋ัวยืนนั้นไดย้กเลกิไปในฤดูกาล 1998/99 

ตามกฎของยูฟ่าที่ไม่ใหม้ีการยนืชมเกมในขณะที่มกีารแข่งขันในรายการของยูฟ่า การเปลี่ยนแปลงสนามครัง้ล่าสดุคือการเพิ่ม

ความจุอกี 5,000 ทีน่ั่งรวมเป็น 80,400 ทีน่ั่งในปี ค.ศ. 2003 และก าลังมแีผนทีจ่ะเพิม่เตมิหลังคาลงไปอกีดว้ย อสิระใหท่้านเลอืก

ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์ 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูชยัเกา่แก ่ประจ าเมอืงมาดรดิ (Puerta de Alcala of Madrid) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง

มาดริด เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองมาดริดที่เป็นที่รูจั้กกันดีที่สุด โดยกษัตริย์คาร์ลอสที่ 3 ทรงมีด ารัสใหส้รา้งประตูน้ีในตน้

ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตูเดมิทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึน้กว่าของเดมิ โดยสถาปนกิผูโ้ด่งดัง 

Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตูน้ี และมกีารตกแต่งดว้ยรูปสลัก ศลิปะนูนสงู และรูปปั้น  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ น ้าพุเทพีแห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลีน ใชเ้ป็น

สถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง อาคารสวยงามใกล ้ๆ กันคอื ทีท่ าการไปรษณีย ์(Post Office) ทียั่งคงเปิดท าการ

อยู่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หนิอ่อนทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลียน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวังเป็น

อุทยานหลวงที่มกีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ผา่นชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวเีอกชาวสเปน 

ทีตั่ง้อยู่เหนือ อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแห่งน้ี 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารหลวงประจ าเมืองมาดรดิ (Almudena Cathedral) จะเป็นโบสถ์ส าคัญของเมือง

มาดรดิ ถอืเป็นโบสถห์ลวงของราชวงศ ์มกุฎราชกุมารก็ใชป้ระกอบพธิบีรมราชาภเิษกทีน่ี่ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับพระราชวังหลวง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมาดรดิ - เมอืงโทเลโด - มหาวหิารแห่งเมอืงโทเลโด - ปราสาทแห่งเมอืงโทเลโด - เมอืงมาดรดิ - ยา่นพลาซ่า 

เดอ เอสปาน่า - ยา่นพลาซ่า มารย์อร ์- ยา่นปูเอตา้เดลซอล - อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่- ถนนกรานด ์เวยี 

                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ซึง่มีความหมายว่า เมอืงป้อมนอ้ย 

เมอืงแห่งน้ีตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน มทัีศนียภาพทีส่วยงาม มแีม่น ้าเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมอืง มมีรดกทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงเก่าของประเทศสเปน บคุคลและศลิปินที่มชีือ่เสยีงหลายคน

ต่างเกดิและเคยพ านักอยู่ในเมอืงน้ี เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัลฟอนโซที ่10 และเอลเกรโก เมอืงโบราณแห่งน้ีเคย

ถูกชาวโรมันเขา้ยดึครองเมอืง 2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาต่อมาไดถู้กเปลีย่นมอืเขา้ปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ 

อาท ิชน ชาตมิัวร ์จนถงึปี ค.ศ. 1085 จงึไดต้กมาอยู่ภายใตค้วามครอบครองของกษัตรยิอ์ัลฟองโซที ่6 ซึง่ไดท้รงสถาปนาใหเ้ป็น

นครหลวงแห่งจักรวรรดขิองพระองคต์ลอดมา จนกระท่ังกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ทรงยา้ยราชส านักไปประทับอยู่ในเมอืงมาดรดิ ปัจจุบัน

อารยธรรมของชนต่างชาตคิรัง้ก่อนยังฝังแน่นคละกันอยู่ในชวีติประจ าวันของชาวเมอืง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโทเลโด (Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo) เป็นวหิาร

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมอืงเซบญี่า สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และ น าท่าน ถา่ยรูปเป็นที่

ระลกึ กับ ปราสาทแหง่เมอืงโทเลโด (Alcazar Castle de Toledo) หรอื ปราสาทอัลคาซารแ์ห่งเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นอาคาร

ทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดทีมุ่มทัง้ 4 มุม ปราสาทแห่งน้ีก่อสรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทับของ

จักรพรรดิการ์โลสที่ 1 (Carlos I) หรือชาร์ลส์ที่ 5 (Charles) สถานที่แห่งน้ีในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการทหารและเป็น

หอ้งสมุดของแควน้กัสตยีาลามันชา ทีบ่รเิวณจุดชมววิของเมอืง 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นพลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสทีส่ าคัญของเมอืง มลัีกษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่

วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ่ มนี ้าพุตัง้อยู่ตรงกลาง มตีราประจ าจังหวัดไล่เรยีงตามตัวอักษร เป็นทีท่ี่เอาไว ้

พบปะ ท ากจิกรรม น่ังพักผ่อน จัดแสดงงานกลางแจง้ต่างๆทีส่ าคัญของชาวเมอืง 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นพลาซ่า มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขต ยา่นปูเอตา้เดลซอล (Puerta Del Sol) หรอื ประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของประเทศสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใต ้

ดนิและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย 

บรเิวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สัญลักษณ์

ส าคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชื่อน้ีเป็นภาษาสเปนหากแปลตรงตัวจะแปลไดว่้า “ทางที่ยอดเยี่ยม” 

หรอืจะแปลไดอ้กีความหมายหนึง่ว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้น้ีเป็นแหล่งชมุนุมของรา้นคา้ในเวลากลางวัน และเป็นทีร่วมตัวอย่าง

หนาแน่นของบารใ์นยามค ่าคนื มกีารใหฉ้ายาว่า “ถนนทีไ่ม่เคยหลับใหล” เพราะบารค์ลับต่างๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถงึหกหรือ

เจ็ดโมงเชา้เลยทีเดยีว ส าหรับท่านที่ไม่นิยมการชอ้ปป้ิงหรอืบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเล่นไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่าง

งดงามอลังการ ซึง่ดูจะขัดแยง้ในความตัง้ใจแต่เดมิในการออกแบบวางผังถนนเสน้น้ีใหเ้ป็นไปแบบเรียบง่าย แต่กลับออกมา

ยิง่ใหญ่และสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงมาดรดิ - ท่าอากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                                (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน เพือ่ใหท่้านมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

11.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บกอ็ก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways  เทีย่วบนิที ่CX320 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-)  



 
 

 

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

09.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่

CX619 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

06FEB CX708 BKK-HKG 17.40-21.25 

07FEB CX321 HKG-BCN 00.15-06.55 

11FEB CX320 MAD-HKG 11.30-07.05+1 

12FEB CX619 HKG-BKK 09.10-11.15 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

07 - 13 มนีาคม 2563 

07MAR CX708 BKK-HKG 17.40-21.25 

08MAR CX321 HKG-BCN 00.15-06.55 

12MAR CX320 MAD-HKG 11.30-07.05+1 

13MAR CX619 HKG-BKK 09.10-11.15 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณทีี่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 



 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 
 

 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตทุ์กท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จริงทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรอื ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอื และถา่ยรูปทุกทา่น ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ีผูส้มัครเป็นจ านวน

มาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่



 
 

 

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนนิการใหด้ีทีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรือ วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

6. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ทีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับ

คณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มา

ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ

เสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีทีท่่านมีวซีา่ประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบเกีย่วกับความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

9. ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิห ้

เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท่้านใหค้วามร่วมมอืในสว่นน้ีเพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหทั้นวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนวันเดนิทางเพียงไม่กี่วัน รวมไปถงึออกให ้ณ วันเดนิทาง เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้ง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื หลังจากคณะ ประกันการเดนิทาง ใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวซี่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัด

หมายยื่นขอวีซา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม 



 
 

 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิ

จะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงค์ขอวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไข

การยกเลกิทัง้หมด  

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขทีห่นังสือเดนิทาง เลขที่วซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 



 
 

 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่่องเที่ยวทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท่้องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่มคีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ์ จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันที่เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสือรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภ์ทีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท่้านเดนิทาง  

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 



 
 

 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 



 
 

 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 

 

 

 


