
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็
บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                   
                                 (-/-/-) 

15.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

17.40 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ
บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
21.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาติ

บารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน - เมอืงบารเ์ซโลนา - ประตูชยัเกา่แก ่ประจาํเมอืง
บารเ์ซโลนา - สวนสาธารณะซวิทาเดลลา - สนามฟุตบอลคมัป์ นู - มหาวหิารซากราดาฟามเีลยี 
- คาซา่ บตัโล ่- คาซ่า มลิลา่ - โบสตป์ระจาํเมอืงบารเ์ซโลนา - ถนนลา ลารมับลาส - โรงละคร
ปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รปูปัน้กาลเิลโอ - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั   (-/-/-)      

00.15 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยสาย
การบนิ Cathay Pacific Airways  เทีย่วบนิที ่CX321  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลนา เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน 

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมืองหลักของแควน้กาตาลุญญา และเป็นเมือง
ใหญ่อันดับสองทัง้ในดา้นขนาดและประชากรของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
ของคาบสมุทรไอบเีรยี เป็นเมอืงเก่าแกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็นอาณานคิมของโรมันมากอ่น 
เคยถูกยดึครองโดยชาตติา่งๆหลายครัง้ รวมทัง้ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1640 เมืองบารเ์ซโลนาเป็น
เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วยามราตรทีีร่ืน่เรงิสนุกสนาน มสีถาปัตยกรรม
เกา่แกท่ีส่ําคญัมากมาย เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกครัง้ที ่22 และเมือ่ปี ค.ศ. 1888 เคย
เป็นทีจ่ัดงานแสดงสนิคา้โลก (World's Fair)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

นําท่าน ผา่นชม ประตูชยัเกา่แก ่ประจาํเมอืงบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้ง
จากอฐิสีแดง มีความละเอียดสวยงามและวจิิตรกว่าประตูชัยใดในทวีปยุโรป ดว้ยดีไซน์แบบ Neo-
Mudejar สไตล์ สรา้งขึ้นในโอกาส Barcelona World Fair ในปี ค.ศ. 1888 บริเวณเดียว ผ่านชม 
สวนสาธารณะซวิทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะของชาวเมืองที่สวยงามร่มรืน่ มี
อนุสาวรยีน้ํ์าพุขนาดใหญ่ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่ภายใน  
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟุตบอลคมัป์ นู (Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของ
สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนา ยอดทมีแห่งศกึ ลา ลกีา้ ที่มแีฟนบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลก เริม่กอ่สรา้งเมือ่วนัที ่
28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทัง้ส ิน้ 
98,772 คน สนามแห่งน้ี เคยรองรับแฟนบอลในระหว่างเกมสฟ์ุตบอลโลกถงึ 115,000 คน ซึง่ที่น่ังชัน้
สดุทา้ยมคีวามสูงถงึ 157 ฟตุ ปี 1994 สนามฟุตบอลคมัป์ นู กลายเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญ่ที่สดุในทวปี
ยุโรป อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวหิารซากราดาฟามีเล ีย (La Sagrada Familia) เป็น
สถาปัตยกรรมประจําเมืองบารเ์ซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดย อันตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) 
สถาปนิกชาวกาตาลา เป็นผลงานที่เรียกวา่ โมเดริน์นิสโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่ลักษณะอารต์นูโวที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานชิน้น้ีเริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 มีกําหนดก่อสรา้งหอคอยทัง้หมด 18 
หอคอย นับตัง้แต่ปีเริม่สรา้งจนถงึปัจจุบันสรา้งเสร็จไปแลว้เพียงแค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้ไปประมาณ
รอ้ยละ 50 เกาด ีสถาปนิกผูอ้อกแบบถูกรถรางทับเสยีชวีติเมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไว ้
ใตม้หาวหิารซากราดาฟามีเลยีแห่งน้ีดว้ย แมเ้กาด ีจะเสยีชวีติไปแลว้ แต่ผูร้่วมงานของเขายังคงสานต่อ
โครงการโดยอาศยัรูปถา่ย ภาพร่าง และแบบจําลองทีเ่กาด ีไดทํ้าไว ้แตแ่ลว้ในปี ค.ศ. 1936 โครงการก็
ตอ้งหยุดชะงักเพราะสงครามกลางเมอืง หอ้งใตด้นิและแบบจําลองอย่างละเอยีดก็ถูกเผาทําลาย แตเ่มื่อ
สิน้สดุสงครามทมีงานก็กลบัมาทํางานกนัตอ่ โดยอาศยัภาพร่าง ภาพถ่ายและแบบจําลองอา้งองิจากสว่น
อืน่ๆ ที่รอดพน้จากการถูกทําลาย ภายหลังไดนํ้าคอมพิวเตอร์มาใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยี
มากมายมาช่วย กว่าโครงการน้ีจะเสร็จก็อกียาวไกลถงึปี ค.ศ. 2026 ในอนาคต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ คาซ่า บตัโล่ (Casa Batllo) สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1877 จากนั้น
เจา้ของบา้นจงึไดใ้ห ้อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) เขา้มาปรับปรุงและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จน
กลายเป็นบา้นรูปร่างดังที่เห็นในปัจจุบันน่ี ซึง่หากมองจากภายนอกของตัวบา้น สิง่ที่โดดเด่นที่สุดก็คอื
สว่นของหลงัคาบา้น ทีอ่อกแบบใหด้คูลา้ยกบัหลงัของมังกร แถมยังตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งส ีเหมอืนเกล็ด
ของมังกรจรงิๆ มรีูปทรงแหลมอยู่ขา้งหลงัของมังกร เชือ่กนัวา่น่ันคอืดาบของเซนตจ์อรจ์ นักบุญผูพ้ทิักษ์
ของเมอืงบารเ์ซโลนา ทัง้การวาดลวดลายและรูปแบบของระเบยีงมลีักษณะเป็นกระดูกเรียงต่อกันคลา้ย
กบัปราสาทในเทพนยิาย 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั คาซา่ มลิลา่ (Casa Mila) เป็นหนึง่ในผลงานศลิปะดว้ยเอกลักษณท์ี่
เดน่สะดดุตาของตวัอาคารทีถู่กสรา้งในสไตลอ์ารต์นูโว ทีดู่คลา้ยคลืน่ในทะเลและภูเขา มีระเบยีงรูปร่าง
แปลกตาคลา้ยรังนก จะเป็นผลงานของใครไปไม่ไดเ้ลย นอกจาก อนัตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) ภายใน
อาคารมีทัง้หมด 9 ชัน้ โดยแบ่งเป็น ชัน้ใตด้นิที่เป็นโรงจอดรถแหง่แรกของเมืองบารเ์ซโลนา ชัน้ลา่งไว ้
สําหรับทําการคา้ จากนัน้ก็เป็นส่วนออฟฟิศในชัน้ลอย ที่พักของเจา้ของตกึอยู่ที่ชัน้หนึง่ ส่วนชัน้ที่ 2-5 
เจา้ของตกึไดทํ้าเป็นหอ้งเช่า ชัน้ถัดไปเป็นหอ้งใตห้ลังคาจัดนิทรรศการแสดงประวัต ิผลงานและแรง
บันดาลใจของเกาด ีชัน้ดาดฟ้าเต็มไปดว้ยประตมิากรรมหนิทรายแกะสลกัเป็นรูปทรงประหลาดมากมาย 

 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสตป์ระจาํเมอืงบารเ์ซโลนา (Cathedral of Barcelona) โบสถ์
สไตลก์อธคิ ที่มียอดสูงแหลมเด่นชีข้ ึน้ฟ้า ที่ดา้นหนา้โบสถนั์น้คือพลาซ่าที่เป็นที่ตัง้ของตลาดในช่วง
เทศกาล และเป็นทีน่ั่งพักของผูค้นทีส่ญัจรไปมา  

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนลา ลารมับลาส (La Rambls) ถอืเป็นถนนชือ่ดังของเมืองบารเ์ซโลนา ถนนช ้
อปป้ิงสายใหญ่ ทีน่อกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ถนนแห่งน้ี
มีความยาวโดยประมาณ 1.2 กโิลเมตร มีสีสันเสน่หท์ี่น่าประทับใจ ทัง้ยังมีรา้นรวงรองรับสําหรับผูม้า
เยอืน ทัง้เวลากลางวนัและกลางคนื ทําใหม้ผูีค้นสญัจรไปมา ราวกบัวา่น่ีเป็นถนนทีไ่ม่เคยหลบัใหล อสิระ
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้และเสื้อผา้แบรนดเ์นมทั ้ง H&M, Zara, 
Beneton, Topshop นอกเหนือจากน้ียังมีส ิง่ปลูกสรา้งชิน้สําคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมอัน
สวยงามล้ําค่าของถนนสายน้ี คอื นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลา
นา (Palau de La Musica Catalana) ผลงานจากสถาปนกิสมัยใหม่ Lluis Domenech i Montaner 
เป็นหนึ่งในคอนเสริต์ฮอลลช์ัน้นําของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 สําหรับคณุคา่ดา้นความสวยงามและสถาปัตยกรรม
รวมถงึสถานะของสถานทีน้ี่เป็นสถานทีส่ําคญัทางประวตัศิาสตร ์ความพศิวงทางศลิปะน้ีอทุศิใหก้บัวงการ
ดนตรี ปัจจุบันเกีย่วขอ้งกับวัฒนธรรมกจิกรรมทางสังคม ธุรกจิและที่พลาดไม่ไดเ้ลย คอื รูปปั้นคนดัง 
(Human Statues) มากมายที่ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ี เช่น นักดาราศาสตรช์ื่อดังอย่าง รปูปั้นกาลเิลโอ 
(Galileo Statues) บริเวณปลายของถนนยังเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรยี ์ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
(Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรียบ์นเสาสูง 60 เมตร สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรติ
แกก่ารเดนิทางครัง้แรกของ ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ครัง้ที่เดนิทางไปพบประเทศสหรัฐอเมรกิา ทําหนา้ที่
เป็นสิง่เตอืนวา่ครสิโตเฟอรโ์คลมับัสรายงานต่อสมเด็จพระราชนีิ Isabella I และ King Ferdinand V ที่
เมอืงบารเ์ซโลน่าหลงัจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นครัง้แรก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงบารเ์ซโลนา - หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั - ขึน้สู่ยอดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า - 
มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั - พระแม่มารยีอ์งคส์ดีําแห่งมอนตเ์ซอรร์ตั - เมอืง
ซาราโกซา - จตัุรสัเดอรฟิ์วลาร ์- มหาวหิารแม่พระแห่งเสาศกัดิส์ทิธ ิ ์- พระราชวงัอลัจาฟีเลยี 
                     (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ หุบเขามอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เป็นภูเขาศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่ไม่ไกลจากเมอืงบารเ์ซโลนา เป็นเมอืงหลวงของแควน้คาตาโลเนีย ของ
ประเทศสเปน มคีวามพเิศษคอืลักษณะของภูเขาที่มรีูปร่างหยักและสูงใหญ่ คําวา่ “มอนตเ์ซอรร์ัต” หรือ
ภูเขาที่มีความหมายว่า “ฟันปลา” ในภาษาสเปน ความสวยงามแปลกตาน้ีคงเป็นจุดหนึ่งที่ทําใหผู้ค้น
หลัง่ไหลกนัมาท่องเทีย่วทีน่ี่  
นําท่านเดนิทาง ขึน้สู่ยอดเขามอนตเ์ซอรร์ตัโดยกระเชา้ลอยฟ้า (Up Montserrat Mountain 
by Cable Car) เป็นที่ตัง้ของ และ เพื่อ เขา้ชม มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนต์เซอรร์ตั 
(Santa Maria de Montserrat) อกีหนึ่งมหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ี่ตัง้อยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตร 
ภายในมหาวหิารยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระแม่มารยี ์องค์ส ีดําแห่งมอนต์เซอรร์ตั (Black 
Madonna หรอื Black Virgin) นักบุญอปุถัมภข์องแควน้คาตาโลเนีย และยังมคีวามเชือ่วา่ ในบรเิวณ
มหาวหิารหรือในหุบเขาแห่งน้ี อาจเป็นที่ซอ่นของจอกศักดิส์ทิธิต์ามตํานานความเชือ่ในศาสนาครสิตอ์กี
ดว้ย ภายในมหาวหิารตกแตง่ประดบัประดาดว้ยศลิปะแบบวจิติรสวยงามอลงัการ ในอดตีชาวโรมันโบราณ
นิยมเดนิทางขึน้ภูเขามอนตเ์ซอรร์ัตแห่งน้ีเพื่อไปนมัสการเทพวนัีส ก่อนศาสนาครสิตจ์ะเขา้มาในช่วง
ศตวรรษที่ 9 นํามาซึง่การสรา้งโบสถซ์านตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ัต ในปี ค.ศ. 1025 และสรา้งรูปปั้น
พระแม่มารีองคส์ดํีา สาเหตุที่พระแม่มารมีีรูปพรรณเป็นสดํีาเขม้น้ียังไม่เป็นที่ยนืยันแน่ชัด บา้งก็วา่เป็น
เพราะการเลอืกใชช้นดิของไมใ้นการแกะสลกัทีเ่มือ่กาลเวลาผ่านไปจงึเกดิสทีีเ่ขม้ดํา หรอืเป็นเพราะคอน
เซปตข์องช่างยุคนั้นที่จงใจเลือกสีของธรณีอันอุดมสมบูรณ์ ** การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขา อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นสําคญั กรณี
คณะไม่สามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื
คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็น
เมอืงทีม่อีายุก่อนครสิตกาล โดยแต่เดมินัน้บรเิวณทีต่ัง้ของเมอืงแห่งน้ีเป็นเพียงหมู่บา้นของชาวเคลตเิบ
เรยีน กอ่นทีก่องทพัคารเ์ทจ จะเขา้มาตัง้เป็นหมู่บา้นใหม่บนบรเิวณเดมิทีม่ชี ือ่วา่ซลัดเูบา และอยูย่าวนาน
มาจนถงึในช่วงปลาย ของครสิตศ์ตวรรษ 1 ซึง่ตรงกับยุคของ จักรพรรดอิอกสุตสุ พระองคไ์ดส้ง่กองทัพ
โรมันเขา้มาแผ่อทิธพิลยังดนิแดนคาบสมุทรไอบีเรีย รวมทัง้ที่หมู่บา้นแห่งน้ีก็ถูกกองทัพโรมันเขา้ยึด
ครอง และกลายมาเป็นที่ตัง้ของกองทหารโรมันที่รักษาดา่น ก่อนที่จะมกีารพัฒนาขึน้มาเป็นเมืองที่มชีือ่ 
ไกซาเรากุสตา โดยในยุคนัน้เมืองแห่งน้ีมีฐานะเป็นถงึเมืองหลวงของจังหวัดฮสิปาเนียซเีตรอีอร ์ในการ
ปกครองของอาณาจกัรโรมัน และอยู่ยืนนานมาจนเขา้สู่ วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ชาวอาหรับทีเ่ขา้รุกราน
และสามารถครอบครองเมอืงแห่งน้ีไดส้ําเร็จ ก่อนทีจ่ะเปลีย่นชือ่เมืองมาเป็น ซารากสุตา และภายหลงัก็
ไดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรกาหลบิแห่งกอรโ์ดบาของราชวงศอ์ุไมยัด โดยตัวเมืองนัน้ไดม้ีการ
พัฒนาและผสมผสานงานทางดา้นสถาปัตยกรรมจนโดดเด่นและมีความทันสมัยมากที่สุดในภาคเหนือ
ของคาบสมุทรไอบีเรยี กอ่นที่ ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 เมอืงแห่งน้ีจะเผชญิกับความวุน่วายของการแย่ง
อํานาจกนัเองในหมู่อาณาจักรชาวมุสลมิทีแ่ตกตวัออกมาจากการลม่สลายของอาณาจักรกอรโ์ดบา จนใน
ที่สดุแลว้ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ชาวอารากอน ที่เป็นกลุ่มคนที่นับถือครสิตศ์าสนาไดเ้ขา้มายดึครองเมือง
แห่งน้ีไดส้ําเร็จจากพวกอลัโมราวดิ กอ่นทีจ่ะตัง้ใหเ้มอืงแห่งน้ีเป็นเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอารากอน 
กอ่นที่อาณาจักรแห่งน้ีจะมสี่วนในการรวบรวมแผ่นดนิในคาบสมุทรไอบีเรยีจนกลายมาเป็นประเทศสเปน
ในเวลาต่อมา ทําใหเ้มอืงซาราโกซา มคีวามสําคญัในเชงิจติวญิญาณของการเป็นสเปนอย่างแทจ้รงิ แม ้
จะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศสเปนในยุคหลังที่รวบรวมเป็นบึกแผ่นแลว้ แต่เมืองแห่งน้ีก็ยังคง
ความสําคญัมาจนถงึทุกวนัน้ี 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดอรฟิ์วลาร ์(Plaza del Pilar) สถานที่สําหรับการเดนิเทา้ชมเมือง เป็น
จัตุรัสใจกลางเมืองที่มคีวามเก่าแก่มาตัง้แตส่รา้งเมอืง เป็นศูนยก์ลางของเมืองซาราโกซา อกีทัง้จัตุรัส
แห่งน้ียังเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในทวปียุโรป เป็นที่ตัง้ของโบสถ ์วหิาร และอาคารสําคัญเก่าแก ่
แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ สวยงามและโดดเด่นไม่แพก้ัน โดยมอีนุสาวรียท์ี่สําคัญๆ 
ตัง้อยู่หลายจุดดว้ยกนั ซึง่สว่นใหญ่แลว้จะเป็นผูท้ีส่รา้งความเจรญิใหก้บัเมอืงแห่งน้ี 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแม่พระแห่งเสาศกัดิส์ทิธ ิ ์(Basilica of our Lady of 
the Pillar) หรือที่รูจ้ักในนาม ซานตามาเรีย เดอรฟิ์วลาร ์สถานที่ที่นับวา่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม
อันล้ําค่าของประเทศสเปน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1681-1872 ใช ้
เวลาสรา้งยาวนานถงึ 191 ปี มีเรือ่งราวจากสมัยอดตีกาลตามตํานานสมัยแรกเริม่ของครสิตศ์าสนากลา่ว
ไวว้า่ นักบุญยาค็อบอคัรสาวกไดม้าเผยแพร่ธรรมทีเ่มอืงซาราโกซา ท่านกําลงัทอ้แทม้ากเพราะมคีนกลับ
ใจนอ้ยมาก งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กดิผลมากมายนัก วันหนึง่ท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏ
เพื่อชักชวนท่านไปยังเมอืงเยรูซาเล็ม ในนมิตินัน้พระนางปรากฎอยู่บนเสาทีถู่กแบกมาโดยหมู่เทพนิกร 
และเชือ่กนัวา่เป็นเสาศกัดิส์ทิธิต์น้เดยีวกบัทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอืกนัในเมอืงซาราโกซาในปัจจุบัน 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัอลัจาฟีเลยี (Palacio de la Aljaferia) พระราชวังถูก
สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นพระราชวังฤดูรอ้นสําหรับผูป้กครองมุสลมิในสมัยอดตี ที่ยังคงความ
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวั ซึง่สว่นทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของพระราชวงัแห่งน้ีก็
คอืในส่วนของทาวเวอร ์(Troubadour) หรอืหอคอยซึง่จะมลีกัษณะเป็นฐานสีเ่หลีย่มมกีารประดบัประดา
ดว้ยโมเสกไดอ้ย่างงดงาม 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Goya, Zaragoza หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาราโกซา - เมอืงเซโกเวยี - สะพานส่งนํา้โรมนัโบราณแห่งเมอืงเซโกเวยี - มหาวหิาร
แห่งเมอืงเซโกเวยี - เมอืงมาดรดิ - สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบรน์าเบว - ประตูชยัเก่าแก ่
ประจําเมอืงมาดรดิ - นํา้พุเทพแีหง่ชยัชนะ - ทีท่ําการไปรษณีย ์- พระราชวงัหลวงแห่งเมอืง
มาดรดิ - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้-  วหิารหลวงประจาํเมอืงมาดรดิ 
                             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซโกเวยี (Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 10 นาที) แควน้คา
สตลี และเลออน ของประเทศสเปน เป็นอกีเมืองทีนั่กท่องเที่ยวต่างใหค้วามสนใจไม่แพเ้มืองอืน่ๆ โดย
เมืองเซโกเวยี นั้นเป็นที่ตัง้ของสถานที่สําคัญมากมาย ไดแ้ก่ มหาวหิาร สะพานส่งน้ําโรมันโบราณ 
ปราสาท และโบสถห์ลายแห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เช่น ซานเอสเตบัน ซานมารต์นิ และ
ซานมียาน รวมไปถงึเขตเมืองเก่าลอ้มรอบดว้ยกําแพงที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่8 (บนฐานที่มั่น
ของโรมัน) และไดร้ับการบูรณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985  
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ สะพานส่งนํ ้าโรมนัโบราณ แห่งเมืองเซโกเว ีย  (Roman 
Aqueduct of Segovia) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชือ่เสยีงของเมืองน้ีมากที่สุด โดยสะพานส่งน้ําแห่งน้ีถูก
สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 1 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กําลงัขยายอํานาจใน
คาบสมุทรไอบีเรยีเพื่อนําน้ําจาก แม่น้ําฟรีโอ (Rio Frio) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สู่ตัว
เมอืง ซึง่ตอ้งยกระดบัตวัสะพานขึน้ในชว่ง 1 กโิลเมตรสุดทา้ยจากภูเขากวาดารร์ามาถงึกําแพงเมอืงเก่า 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
1985  
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแห่งเมอืงเซโกเวยี (Catedral de Segovia) มหาวหิาร
ศกัดิส์ทิธิอ์ันวจิติรงดงามแห่งประเทศสเปน เป็นโบสถน์ิกายโรมันคาทอลกิสไตลโ์กธคิที่ตัง้อยู่ในจัตุรัส
กลางเมอืง (Plaza Mayor) ของเมอืงเซโกเวยี (Segovia) โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่ออทุศิใหก้ับพระแม่มา
รีย ์ถูกสรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ. 1525-1577 ในสไตลโ์กธคิตอนปลาย ซึง่ลา้สมัยจากที่อื่นๆในทวีป
ยุโรป วหิารหลงัเก่าตัง้อยู่ใกลก้บั ปราสาทอัลคาซา่ (Alcazar Castel of Segovia) ทีเ่คยถูกกองกําลงัใช ้
ในการป้องกันการลอ้มโจมต ีฝ่ายกบฏมเีจตนาจะใหโ้บสถใ์นการปกป้องพระธาตุอันศกัดิส์ทิธิข์องพวก
เขาและใชเ้ป็นกําแพงต่อกองทัพในปราสาทอัลคาซ่า (Alcazar Castel of Segovia) ท่ามกลางสงคราม 
ไดม้กีารเจรจาแลกเปลีย่นเพือ่หาขอ้ยุต ิแตก็่ไม่เป็นผล ทําใหโ้บสถต์ัง้อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังจาก
สงคราม เน่ืองจากมคีวามกลวัวา่โบสถจ์ะถูกการโจมตอีกีครัง้ จงึไดทํ้าการยา้ยโบสถแ์ห่งน้ีไปยังทีต่ัง้ใน
ปัจจุบัน โดยไดร้ับการออกแบบจาก Juan Gil de Hontano และดูแลงานสานต่อดว้ยลูกของเขา 



  

 

 

 

Rodrigo Gil de Hontanon โครงสรา้งของอาคาร มีหอ้งสงูสามชัน้และทางเดนิ มหีนา้ตา่งลวดลายและ
หนา้ต่างกระจกสีจํานวนมาก ภายในเป็นลักษณะสไตลท์ี่มีความเป็นเอกลักษณ์ของสไตลโ์กธิคตอน
ปลาย ยกเวน้โดมสรา้งขึน้เมื่อราวๆปี ค.ศ. 1630 โดย Pedro de Brizuela มีหอระฆังที่สูงถงึเกอืบ 90 
เมตร เดมิสรา้งจากไมม้ะฮอกกานีอเมรกิัน มีโครงสรา้งเป็นหลีย่มมยีอดแหลมปลายคลา้ยพีระมดิ และ
เป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศสเปน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นเมือง
หลวงและเมอืงที่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรียน ในระดับความสงู 650 เมตร 
เป็นเมืองอันทันสมัย ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงที่สวย และอยู่ในทําเลที่ตัง้ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็น
เมอืงที่ครัง้หนึ่งกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับ จากเมอืงโทเลโดมาประทับที่น่ี และประกาศให ้
เมอืงมาดรดิ เป็นเมอืงหลวงใหมจ่นถงึปัจจุบัน 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลซานเตียโก เบรน์าเบว (Estadio Santiago 
Bernabeu) เป็นสนามฟุตบอลที่มีชือ่เสยีงในเมืองมาดรดิ ประเทศสเปน เป็นสนามเหยา้ของสโมสร
ฟตุบอลเรอัลมาดรดิ เริม่เปิดใชส้นามเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดมิมีชือ่ว่า สนามกฬีาชามารต์นิ 
(Estadio Chamartin) ตามชือ่ของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอย่างเป็นทางการในเดอืนธันวาคม 
ค.ศ. 1947 เรอัลมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบันคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมื่อวนัที ่
4 มกราคม  ค.ศ. 1955 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ประธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago 
Bernabeu Yeste) 
สนามแห่งน้ีสามารถจุผูช้มไดม้ากที่สุดถึง 120,000 คนหลังจากที่มีการต่อขยายในปี ค.ศ. 1953 
หลังจากนัน้ก็มีการลดจํานวนความจุลงเน่ืองจากตอ้งการเปลี่ยนแปลงสนามใหม้ีความทันสมัยมากขึน้ 
โดยบรเิวณตั๋วยนืนัน้ไดย้กเลกิไปในฤดูกาล 1998/99 ตามกฎของยูฟ่าทีไ่ม่ใหม้กีารยนืชมเกมในขณะที่มี
การแขง่ขันในรายการของยูฟ่า การเปลีย่นแปลงสนามครัง้ล่าสุดคอืการเพิม่ความจุอกี 5,000 ที่น่ังรวม
เป็น 80,400 ที่น่ังในปี ค.ศ. 2003 และกําลงัมีแผนที่จะเพิม่เตมิหลงัคาลงไปอกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์ 



  

 

 

 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูชยัเก่าแก่ ประจําเมืองมาดรดิ (Puerta de Alcala of 
Madrid) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองมาดรดิ เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองมาดริดที่เป็นที่รูจ้ักกันดทีี่สุด โดย
กษัตรยิค์ารล์อสที ่3 ทรงมีดํารัสใหส้รา้งประตูน้ีในตน้ทศวรรษที ่1770 เพือ่ทดแทนประตเูดมิทีส่รา้งในปี 
ค.ศ. 1559 ใหย้ิง่ใหญ่อลังการสวยงามขึน้กว่าของเดมิ โดยสถาปนกิผูโ้ด่งดัง Francisco Sabatini เป็น
ผูอ้อกแบบประตน้ีู และมกีารตกแตง่ดว้ยรูปสลกั ศลิปะนูนสงู และรูปปั้น  
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ นํา้พุเทพีแห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอุทิศใหแ้ก่
เทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็นสถานที่เฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง อาคารสวยงามใกล ้ๆ กนัคอื ทีท่ํา
การไปรษณีย ์(Post Office) ทีย่ังคงเปิดทําการอยู ่
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) 
ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้ําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 
พระราชวงัหลวงแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิออ่นทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสาน
ระหว่างศลิปะแบบฝรั่งเศสและอติาเลยีน บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวงัเป็นอทุยานหลวงทีม่ีการเปลีย่น
พันธุ ์ไมทุ้กฤดูกาล ผ่านชม อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวเีอกชาวสเปน 
ทีต่ัง้อยู่เหนือ อนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแห่งน้ี 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารหลวงประจําเมอืงมาดรดิ (Almudena Cathedral) จะเป็น
โบสถ์สําคัญของเมืองมาดริด ถือเป็นโบสถ์หลวงของราชวงศ ์มกุฎราชกุมารก็ใชป้ระกอบพิธีบรม
ราชาภเิษกทีน่ี่ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบัพระราชวงัหลวง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมาดรดิ - เมอืงโทเลโด - มหาวหิารแห่งเมอืงโทเลโด - ปราสาทแห่งเมอืงโทเลโด - เมอืง
มาดรดิ - ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ย่านพลาซา่ มารย์อร ์- ยา่นปเูอตา้เดลซอล - อนุสาวรยี ์
หมกีบัตน้สตรอเบอรี ่- ถนนกรานด ์เวยี 

                        
(B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งมี
ความหมายวา่ เมอืงป้อมนอ้ย เมืองแห่งน้ีตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
มแีม่น้ําเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมือง มีมรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายใน
ฐานะหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของประเทศสเปน บุคคลและศลิปินที่มีชื่อเสยีงหลายคนต่างเกดิและเคย
พํานักอยูใ่นเมืองน้ี เช่น การซ์ลีาโซ เด ลา เบกา, พระเจา้อัลฟอนโซที่ 10 และเอลเกรโก เมืองโบราณ
แห่งน้ีเคยถูกชาวโรมันเขา้ยดึครองเมอืง 2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาตอ่มาไดถู้กเปลีย่นมือเขา้ปกครองโดย
ชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ อาท ิชน ชาตมิัวร ์จนถงึปี ค.ศ. 1085 จงึไดต้กมาอยู่ภายใตค้วาม
ครอบครองของกษัตรยิอ์ลัฟองโซที่ 6 ซึง่ไดท้รงสถาปนาใหเ้ป็นนครหลวงแห่งจักรวรรดขิองพระองค์
ตลอดมา จนกระทั่งกษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ทรงยา้ยราชสํานักไปประทับอยู่ในเมอืงมาดรดิ ปัจจุบันอารยธรรม
ของชนต่างชาตคิรัง้ก่อนยังฝังแน่นคละกันอยู่ในชวีติประจําวนัของชาวเมือง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงโทเลโด (Santa Iglesia Catedral Primada 
de Toledo) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมอืงเซบีญ่า สรา้ง
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทแห่งเมอืงโทเลโด (Alcazar 
Castle de Toledo) หรอื ปราสาทอลัคาซารแ์ห่งเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดที่
มุมทัง้ 4 มุม ปราสาทแห่งน้ีกอ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทับของ
จักรพรรดกิารโ์ลสที ่1 (Carlos I) หรอืชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่ห่งน้ีในปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์าง
การทหารและเป็นหอ้งสมุดของแควน้กสัตยีาลามันชา ทีบ่รเิวณจดุชมววิของเมอืง 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาดรดิ (Madrid) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสที่สําคัญของเมือง มี
ลกัษณะเป็นกลุม่อาคารครึง่วงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ่ มีน้ําพุตัง้อยู่ตรงกลาง มี
ตราประจําจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร เป็นที่ที่เอาไวพ้บปะ ทํากิจกรรม น่ังพักผ่อน จัดแสดงงาน
กลางแจง้ตา่งๆทีส่ําคญัของชาวเมอืง 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านพลาซ่า มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขต ย่านปูเอตา้เดลซอล (Puerta 
Del Sol) หรือ ประตูพระอาทิตย ์ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของประเทศ
สเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียังเป็นจุดตดัของ
ถนนสายสําคญัของเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้
ของ อนุสาวรยีห์มกีบัตน้สตรอเบอรี ่(Statue of the Bear and Strawberry Tree) สัญลักษณ์
สําคญัของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนกรานด ์เวยี (Gran Via Road) ชือ่น้ีเป็นภาษาสเปนหากแปลตรงตวัจะแปลได ้
วา่ “ทางที่ยอดเยี่ยม” หรอืจะแปลไดอ้กีความหมายหนึ่งว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้น้ีเป็นแหล่งชุมนุม
ของรา้นคา้ในเวลากลางวนั และเป็นที่รวมตัวอย่างหนาแน่นของบารใ์นยามคํ่าคนื มกีารใหฉ้ายาวา่ “ถนน
ทีไ่ม่เคยหลับใหล” เพราะบารค์ลบัตา่งๆ จะพากนัเปิดยาวไปจนถงึหกหรอืเจ็ดโมงเชา้เลยทเีดยีว สําหรับ
ท่านทีไ่ม่นยิมการชอ้ปป้ิงหรือบาร ์ก็ยังสามารถเดนิเลน่ไปตามถนนชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่างงดงาม
อลงัการ ซึง่ดจูะขดัแยง้ในความตัง้ใจแตเ่ดมิในการออกแบบวางผังถนนเสน้น้ีใหเ้ป็นไปแบบเรยีบง่าย แต่
กลบัออกมายิง่ใหญ่และสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงมาดรดิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน - ทา่อากาศ
ยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง     
                           (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิ บาราคสั เมอืงมาดรดิ ประเทศสเปน เพือ่ให ้
ท่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื 
รา้นอาหาร  

11.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ
บนิ Cathay Pacific Airways  เทีย่วบนิที ่CX320 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 
วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                   
               (-/-/-)  

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 
09.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX619 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

11.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา 
/ 10 ก.พ. วนัหยุด

ชดเชย) 

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 คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัทาํการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หาก

จาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็น
อยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การ

ยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี ** 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตุผลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหาร
จะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ

ส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่
ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใด
เป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตาม

กาํหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็น
ระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ที่
สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผู ้
เดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง 
และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 
หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี



  

 

 

 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมีน้ําหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. 
เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่าน
ชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 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 คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสเปน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อ
ความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี
เจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรณุาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนน้ีภายใน
วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่
กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกี
ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 
30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี



  

 

 

 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ
ชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และ
หนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่น
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่
สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้(Refunds) จําเป็นไปตาม
กระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 
อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์



  

 

 

 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรอื ศูนยย์ ืน่รบัคํารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

และถา่ยรปูทกุทา่น ทกุกรณี  
2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์

ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะช่วงเป็นสําคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่
หากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและ
เวลาจากทางสถานทูตหรือศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยื่นวซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึ
มีความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ
พจิารณาวซี่า หรือ ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวซี่า (เล่มหนังสือเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่
สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ 
เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมีควิยืน่วา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี
ซา่จะดําเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ
ตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์
เท่านัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกี
คร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่ง
ทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย 
หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ
ทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่ดําเนินการ หรอื วซีา่ยังไม่ได ้
รับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านดําเนนิการยืน่วซีา่หลงัคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการ
ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูต
ตอ้งการขอหลกัฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่
สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัท่านไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. หลังจากที่ผูส้มัครไดทํ้าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทาง
จากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใช ้
เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง
กะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธ
วซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

6. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมี
วนัคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชง
เกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไข



  

 

 

 

ของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง หรอื ถูกส่งกลับจาก
ประเทศปลายทาง  

7. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนดิ
ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 
รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวนัที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่กําหนดที่อนุมัตใินหนา้วซี่า 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบินไม่
อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 
และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร  

9. ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่
สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มี
นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือใน
สว่นน้ีเพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคญั 

11. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนวันเดนิทางเพียงไม่กีว่นั รวมไปถงึออกให ้ณ วันเดนิทาง 
เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อก
จากสํานกังานเขต หรอื อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบสําคญัการ
หย่า กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บั
การรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ย
ตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในส่วนนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปล
แบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ หลังจากคณะ 
ประกันการเดนิทาง ใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวซี่าใหค้รบตาม
เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัด
หมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัด
หมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรือ สว่นใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเอง
ทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็
ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซี่า
เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์
รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสาร
การจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แตข่ัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม
กรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของ
คณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น
ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่
วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 



  

 

 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ
ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถึง
วฒันธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีกํ่าลงัใหบ้รกิารท่านอยู่ 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



  

 

 

 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวนัเริม่
ทัวร ์(วันที่หนึ่ง) ท่านจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
เดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 
หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรอื สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา
จ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่ีคดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณี

ที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ
ตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมือง ณ วนัเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย
ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วนัที่เดนิทางจรงิ และ
หากเดนิทางได ้ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุ
ครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิ
ไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ให ้
ท่านเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

วา่งไม่ตํา่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากับวซี่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านั้น หา้มใส่คอน
แทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน  
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / 
หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริม่งาน 
เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ
ระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ 
ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น
เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง
เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ
รบัยืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนา
ถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 



  

 

 

 

ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 
บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามา

ดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสเปน 
1. ชือ่ - นามสกลุ 

ปัจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคย

เปลีย่น) ................................................................................... 
3. วัน - เดอืน - ปี

เกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่
6. หมายเลขบัตร

ประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลข

พาสปอรต์ ................................................................................................................. 
วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่
ออก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยู่
จรงิ) ............................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์....................... 

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
ดว้ย ...................................................................................................................................
.. 

11. ชือ่สถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา และที่
อยู ่................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... 
อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ) ...................................................................... 



  

 

 

 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 
   ตัวผูส้มัครเอง 
   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... 

ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... 

ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


