
 

 

  

 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 6 – 13, 18 – 25, 27 ก.ย. – 4 ต.ค.   
ตลุาคม : 5 – 12, 9 – 16   39,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที:ยง คํ:า โรงแรมที:พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบี ✈ ✈ ✈ AYRE CORDOBA

2 อาบดูาบ–ี มาดรดิ – โทเลโด ้– กอรโ์ดบา ✈ O O VERTICE ALJARAFE

3 กอรโ์ดบา – เซบยีา่ O O O
MACIA REAL DE LA 
ALHAMBRA HOTEL

4 เซบยีา่ – มาลากา้ – กรานาดา้  O O O
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA

5 กรานาดา – พระราชวงัอาลมับรา – มาดรดิ O O O
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA

   
              

ไฮไลท ์สเปน (มาดรดิ – มาดรดิ)  
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)    



นําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปนไดช้ืEอวา่เป็นเมอืงหลวงทีEสวยทีEสดุแหง่

หนึEงในโลก เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีEใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน เยอืน

เมอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญ่ อนัดบั 4 ของสเปนชม และเยีEยมชมวหิารประจาํเมอืงกรานาดา้ (Granada 

Cathedral )  และ สสุานหลวง (Capilla Real) สรา้งในศลิปะสไตล์ โกธกิ เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal 

Palace) แหง่กรงุมาดรดิ (Madrid) แวะชอ้ปปิMง Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นเลอืกซืMอ

สนิคา้ 

  ***พกักรงุมาดรดิ 2คนื *** 

                                                                         

6 มาดรดิ – Las Rozas Village Outlet– พระราชวงัหลวง O x O

7 สนามบนิ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈

8 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – อาบดูาบี

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

8เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) โดยมเีจา้หนา้ที Eคอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเที:ยวบนิที: EY405

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบีJ นําทา่นเปลี:ยนเครื:องเพื:อเดนิทางตอ่

วนัที:สองของการเดนิทาง        อาบดูาบ–ี มาดรดิ – โทเลโด ้– กอรโ์ดบา 

02.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เที:ยวบนิที: EY075

08.40 น. ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทอ้งถิEนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัEวโมง) ผา่นขั Mนตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo)  

เมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงแหง่นีMตั Mงอยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องค์

การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีMเป็นแหล่งมรดกโลกทางประวัตศิาสตร์และ

วฒันธรรม มทีศันภีาพทีEสวยงาม โดยมแีมนํ่Mาเทกสั ไหลผา่นเมอืง ลกัษณะผัง

เมอืงโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ทีEน่าชืEนชมทีEสุดของการจัดสรา้งเมอืงโบราณอัน

สมบรูณ์แบบตัวเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขาประดจุกําแพงธรรมชาตดิว้ยหบุผา 3 

แห่ ง จ าก นัMน น ําท่ า น เ ข ้าชมมหาว ิห า รแห ่ ง โท เล โด ( T o l e d o 

Cathedral) เป็นวหิารทีEใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญีา่ 

ทีEสรา้งตั Mงแตศ่ตวรรษทีE 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมี

การตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหนิออ่น

ระยะทาง 73 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.15 

ชม. 

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัMนนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกอรโ์ดบา(Cordoba) เมอืงทีEสวยงามในแบบ

มเูดกา้และเป็นเมอืงทีEเจรญิรุง่เรอืงทีEสดุในยคุทีEมวัรป์กครอง 

ระยะทาง 344 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 5 

ชม.

   
              



คํ:า รับประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคารอาหารพืMนเมอืง 

นําเขา้สูท่ีEพัก โรงแรม AYRE CORDOBA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที:สามของการเดนิทาง      กอรโ์ดบา – เขา้ชมมสัยดิเมซกตีา - เซบยีา่ – 

                                            เขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมมสัยดิเมซกตีา (Mezquita catedral) มชีืEอเรยีกในศาสนา

ครสิตว์า่ มหาวหิารการอสัสมัชญัพระแมม่าร ี(Catedral de Nuestra Señora 

de la Asunción) ปัจจบุั นเป็นแหลง่มรดกโลกรว่มกบัพืMนทีEสว่นประวัตศิาสตร ์

สเุหรา่ทีEมชี ืEอเสยีง และเคยไดช้ืEอวา่ใหญท่ีEสดุในโลกแหง่หนึEงในชว่งปี ค.ศ. 700 

ถงึ 800 มอีายกุวา่ 1,200 ปี เป็นเสมอืนเพชรยอดมงกฎุของสถาปัตยกรรม

อาหรับทีEมเีพยีงหนึEงเดยีวในโลก และถอืไดว้า่มหศัจรรยม์าก ทีEสเุหรา่ของศาสนา

มุสลมิอยูร่่วมชายคาเดยีวกันกับโบสถข์องศาสนาครสิต ์ ชมความยิEงใหญ่และ

สวยงาม ภายในทีEสรา้งไวอ้ยา่งมหศัจรรยด์ว้ยเสาหนิออ่นสตีา่ง ๆ จํานวน 900 

ตน้ เรยีงรายสบัหวา่งกนัอยา่งสวยงาม และเพดานแบบศลิปะ แขกมวัรท์ีEหาชมทีE

อืEนไมไ่ด ้จากนัMนทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 

ของสเปน 

ระยะทาง 139 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ทีEสรา้งขึMนเมอืปี ค.ศ. 

1982เป็นกลุม่อาคารรูปครึEงวงกลมซึEงรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนทีE

เรยีงตอ่กนัเป็นแนวยาวสวยงามยิEงนัก แตล่ะซุม้โคง้ประตมูตีราประจําจังหวัดไล่

เรยีงตามตวัอกัษร อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพความงามรอบบรเิวณ นําทา่นถา่ยรปูกบั

หอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower) หอศกัดิXสทิธิ Xแหง่นีMเป็นหอคอยทีEสรา้งขึMน

โดยชาวมสุลมิ เป็นตกึทรงรปูสีEเหลีEยมผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็น

ลานสม้และนํMาพ ุ เพืEอใชใ้นพธิชีาํระรา่งกายของชาวมสุลมิ จากนัMนนําทา่นเขา้ชม      

มหาวหิารแห่งเมอืงเซบยี่า (Seville cathedral) เร ิEมสรา้งใน ค.ศ.

1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึEงมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสาม รองจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอรท์ีEกรุงโรม และเซนตป์อลทีEลอนดอน และใหญท่ีEสดุในสเปน 

สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึMนแทนทีE

ตั Mงของสเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิEงใหญแ่บบไมม่ใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเกบ็

ทรัพยส์มบตัลํิMาคา่ มทีั Mงภาพเขยีน เครืEองใชใ้นศาสนพธิ ีทีEทํามาจากทองคําและ

เงนิลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้ ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีEตั Mงของสสุานครสิโตเฟอร์

โคลมับสั ซึEงสรา้งอยา่งยิEงใหญส่มเกยีรตยิศ เป็นหบีศพหนิออ่นทีEตั Mงอยูบ่นบ่Eา

ของรปูสลกัชายหนุ่ม 4 คน ซึEงเป็นผูแ้ทนของราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอลคิ

ทั Mง  2 พระองคอ์นัไดแ้กค่สัตลี เลออน อารากอ็น และนาวารเ์ร

คํ:า รับประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร อาหารพืMนเมอืง

นําเขา้สูท่ีEพัก โรงแรม VERTICE ALJARAFE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

   
              

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581


วนัที:ส ี:ของการเดนิทาง         เซบยีา่ – มาลากา้ – กรานาดา้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาลากา้ (MALAGA) บา้นเกดิจติรกรชืEอกอ้งโลกปิกสั

โซ ่ ตั Mงอยูใ่นแควน้อนัดาลเูซยีทางตอนใตข้องประเทศสเปน เมอืงชายทะเลแหง่

นีMจัดไดว้า่เป็นเมอืงทีEคกึคักมากเมอืงนงึ เพราะมทีา่เรอืพาณชิย ์ เป็นทีEจอดเรอื

เดนิสมุทรทั Mงหลาย อยูห่่างจากชอ่งแคบยบิรอลตา้ประมาณ 100 กโิลเมตร

เทา่นัMน 

ระยะทาง 220 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.30 

ชม. 

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืMนเมอืง 

บา่ย นําทา่นชมเมอืงมาลากา ผา่นชมปราสาท La Alcazaba เป็นสถาปัตยกรรม

สไตลม์วัร ์ ซึEงถกูสรา้งขึMนในศตวรรษทีE 11 บนหบุเขาใจกลางเมอืงมะละกา ซึEง

สามารถมองเห็นววิรอบ ๆ เมอืง ไดอ้ยางสวยงาม และป้อมปราการ Castillo 

de Gibralfaro กําแพงเมอืงเก่าสรา้งเพืEอป้องกนัขา้ศกึ จากนัMนนําทา่นเดนิทาง

สูเ่มอืงกรานาดา้ (GRANADA) ตั Mงอยูใ่นแควน้อั นดาลเูซยีของประเทศสเปน 

เป็นทีEตั Mงของมหาวทิยาลัยกรานาดาอันทรงเกยีรต ิ ทีEกลา่วกนัวา่เมอืงนีMเป็นหนึEง

ในสามเมอืงทีEดทีีEสดุสําหรับเหลา่นักศกึษา 

ระยะทาง 125 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม. 

คํ:า รับประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีEพัก โรงแรม MACIA REAL DE LA ALHAMBRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที:หา้ของการเดนิทาง           กรานาดา้ – พระราชวงัอาลมับรา – มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทําทา่นชมป้อมปราการและพระราชวงัอาลมับรา (Alhambra) พระราชวงั

แขกมัวรท์ีEไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสมบูรณ์แบบทีEสุดและถอืว่าเป็นพระราชวัง

เดยีวทีEยงัหลงเหลอือยูใ่นทวปียโุรป ปัจจบุนัป้อมปราการและพระราชวงัอาลมับรา

เป็นหนึEงในสิEงปลูกสรา้งทีEมชี ืEอเสยีงมากทีEสุดของมรดกทางประวัตศิาสตรข์อง

มุสลิม ยิว และคริสต ์ จากนั Mนพาท่านชม วหิารประจําเมอืงกรานาดา้ 

(Granada Cathedral )  และ สสุานหลวง (Capilla Real) สรา้งในศิลปะ

สไตลโ์กธกิ สสุานหลวงแหง่นีM เป็นทีEฝังพระศพของกษัตรยิเ์ฟอรนั์นโด และพระ

ราชนิอีซิาเบล และเจา้ชายฟิลปิ กบัพระชายาฆวัน่า  

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากน ัJนนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศ

สเปน ตั Mงอยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนั

ทนัสมยัลํMายคุ ทีEซ ึEงกษัตรยิฟิ์ลลปิทีE 2 ไดท้รงยา้ยทีEประทบัจากเมอืงโทเลโดมาที่

นีE และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ืEอวา่เป็นเมอืงหลวงทีEสวยทีEสดุแหง่หนึEงในโลก และ

สงูสดุแหง่หนึEงในยโุรป  

ระยะทาง 419 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 6 

ชม. 

คํ:า รับประทานอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร  อาหารพืMนเมอืง

นําเขา้สูท่ีEพัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่

วนัที:หกของการเดนิทาง        มาดรดิ – Las Rozas Village Outlet – พระราชวงัหลวง

   
              



(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิSการยา้ยเมอืงที:เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัJนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที:ใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี:ยนตามความเหมาะสม) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่เดนิทางสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นเลอืกซืMอ

สนิคา้มกีวา่รอ้ยรา้นคา้ อาท ิ เชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, 

Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, 

Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนัMนนําทา่น

เดนิทางกลบัสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  

เที:ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึEงตั Mงอยูบ่นเนนิเขารมิฝัEง

แม่นํMาแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวงัหลวงแหง่นีMถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั Mงหลงัในสไตลบ์าโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรัEงเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึEงนอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงั

เก็บภาพเขยีนชิMนสําคัญทีEวาดโดยศลิปินในยคุนัMน รวมทั MงสิEงของมคีา่ตา่งๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครืEองใช,้ อาวธุ จากนั Mนนําทา่นชมอทุยานหลวงที่

มกีารเปลีEยนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนทีEตั Mง

อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ

ระยะทาง 20 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 0.30 

ชม. 

คํ:า รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนั

เรา้ใจ 

อาหารพืJนเมอืง (ขา้วผดัสเปน)

เขา้สูท่ีEพัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่

วนัที:เจ็ดของการเดนิทาง             สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางสูส่นามบนิอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดรดิ-บาราคัส (Adolfo Suárez 

Madrid Barajas Airport) เพืEอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี  (Tax Refund) 

และเลอืกซืMอสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

10.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูอ่าบดูาบีM โดยสารการบนิเอทฮิดั เที:ยวบนิที: EY76

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบีJ นําทา่นเปลีEยนเครืEอง เพืEอเดนิทางตอ่

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เที:ยวบนิที: EY406

วนัที:แปดของการเดนิทาง              อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ

09.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

   
              



โปรแกรม : ไฮไลท ์สเปน (มาดรดิ – มาดรดิ) 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

       กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 6 – 13, 18 – 25, 27 ก.ย. – 4 ต.ค.   

ตลุาคม : 5 – 12, 9 – 16   

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการทีEจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีEทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีEยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีEกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั MงในกรณีทีEทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีMาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึEง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลีEยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีEยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการเปลีEยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีEคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื:อทา่นทาํการซืJอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื:อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที:ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัJง มฉิะน ัJนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัJง

ส ิJน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได ้ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที:ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.-

   
              



1. คา่ตั_วเครืEองบนิ ชั Mนประหยดั ( Economy Class) ทีEระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืEอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีEยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีEระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีEระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีEทอ่งเทีEยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื:อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที:) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื:อนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืJอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ:ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีJยประกนัเร ิ:มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีJยประกนัเร ิ:มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที:มอีายตุ ัJงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืEองดืEมทีEสัEงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํMาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิMน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีEสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิEม 7% 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั) 39,900.-

พกัหอ้งเดี:ยว เพิ:มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั)
39,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื:องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ื:นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื:นวซีา่ในวนัยื:น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัJนธรุกจิเพิ:มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ:มตน้ที:ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื:อที:น ั:ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ:ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีJรวม

อตัรานีJไมร่วม

   
              



4. คา่ธรรมเนยีมนํ Jามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที:สายการบนิมกีารปรบัขึJนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ:น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ:งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัEวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที:น ั:งจะยนืยนัเมื:อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัJน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีEเดนิทาง ทีEมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืEอทําการจองควิยืEนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืEอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที:ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีE  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Mง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีE ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีEเกดิขึMน 

  5. การยืEนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั MนตอนการยืEนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Mงแบบหมูค่ณะและยืEน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืEอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีE 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัEงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีEยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัEวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืEองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Mงหมด 

เง ื:อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึJนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีEดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึMน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืEนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืEอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึEงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีEคอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีEศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืEองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัMน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Eากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริEมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํEากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืEนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

เง ื:อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืJองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื:นวซีา่และการยื:นขอวซีา่

   
              



บรษัิทดว้ย เนืEองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิEงในการยืEนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Eากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีEใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัMนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีEนัEงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั_วเครืEองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั_วเครืEองบนิ ซึEงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั_วเครืEองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีEเกดิขึMนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัEงทีE Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีEจะนัEงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีEสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีEมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืEนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีEเครืEองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํMาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีEมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีEนัEง Long leg ขึMนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีEเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีEเชค็อนิเทา่นัMน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิX เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Mงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิSในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที:บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึJนไป) เนืEองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืEนทีEเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีEเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึEงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืEอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั MงนีMท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีEไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตั_ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีEสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื:นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีEเกดิขึMนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืEนวซีา่ / คา่มดัจําตั_วเครืEองบนิ 

หรอืคา่ตั_วเครืEองบนิ (กรณีออกตั_วเครืEองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีEกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัJงหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนืEองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืEนในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีEเกดิขึMนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืEองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีE ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัJงหมด 

ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องต ัYวเครื:องบนิและที:น ั:งบนเครื:องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

   
              



เน ื:องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จ ึ งอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด ี:ยว 

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

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัJนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ:งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื:องจากโรงแรมน ัJนไมส่ามารถจดัหา

ได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิSในการเรยีกเก็บเงนิเพิ:มเตมิในกรณีที:อาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

1. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืEองปรับอากาศเนืEองจากอยูใ่นแถบทีEมอีณุหภมูตํิEา  

2. กรณีทีEมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึMนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลีEยนหรอืยา้ยเมอืงเพืEอใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทีEมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีEเป็นหอ้งเดีEยวอาจเป็นห ้องทีEมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํMา ซึEงขึMนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัMนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

                                                                                  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิMว จํานวน 2 ใบ (พืMนหลงัขาวเทา่นัMน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืEองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื:นประมาณ 15 วนัทาํการ  

ยื:นวซีา่แสดงตนที:ศนูยย์ ื:นวซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที:ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื:นวซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

   
              



ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืEนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีEมไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีMแจง         

3.2  กรณีเปลี:ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Mงสองเลม่ (ทั Mงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสือรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชืEอ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีEออกจากทางธนาคารเทา่นัMน ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชืEอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีEออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืEอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีE

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืEอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืEน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืEนไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีEมกีารชีMแจงความสมัพันธอ์กีหนึEงฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.3. ตอ้งใช ้สตูบิตัร เพืEอเชืEอมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทางเทา่นัMน 

หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีแตง่งาน  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีEมชีืEอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีMแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีE 

โฉนดทีEดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริEมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืEอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืEอสถานทตูทีEยืEน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีEออกจากสถาบนัทีEกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืEอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืEอสถานทตูทีEยืEน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุEากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออกคา่ใช ้

จา่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีEยนชืEอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีEยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

   
              



- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Mงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที:บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํ:ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืEอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีEสถานทตูดว้ย ทั Mงสองทา่น (เฉพาะควิเดีEยวเทา่นัMน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยื:นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี:ยนและขออพัเดทเพิ:มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ:มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื:นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื:องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืEอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชืEอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทีEเกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีEเกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืEนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืEอตวั นามสกลุ ทีEอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีEอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
   
              



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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืMอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้............................................................................................................... 

13. ชืEอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีEอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืEอ ทีEอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีEเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีEผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Mงแตว่นัทีE..............................ถงึวนัทีE.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิMวมอืเพืEอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีM 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีE หากทราบ)......................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืEนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืEอ ............................................    

สิEงทีEชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิEงทีEชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีEพักทีEมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีEพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Mงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืEนๆ (โปรดระบ)ุ     อืEนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี:ยวขอ้งใดๆท ัJงส ิJน ท ัJงนีJ

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัJน

   
              


