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MADRID BARCELONA HERE WE GO 

สเปน 8 วัน 5 คืน 

 
 

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63  

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 39,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามงักา 

วนัที่ 3. ซาลามงักา – พลาซ่า มายอร ์- ตอรเ์ดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด 

วนัที่ 4. มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร ์- โบสถ ์Almudena - รูปป้ันหมีเกาะตน้เชอร่ี  

วนัที่ 5. มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย  

วนัที่ 6. วาเลนเซีย – ทอรโ์ทซา – Outlet – บารเ์ซโลน่า 

วนัที่ 7. บารเ์ซโลน่า – สนามบิน – ดไูบ 

วนัที่ 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส ์

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ดไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที่ EK 385 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 06 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.15 น. ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.35 น. ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 141 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63  เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 07.40 น. ถึงมาดริดเวลา 13.25 น.*** 

12.40 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น  าท่านเดินทางสู่เมืองอาบิลา (Avila) ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น  า้อาดาฆา (Adaja) ในแควน้คาสตีลและเลออน เป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ ในช่วงยคุกลางตอนตน้
อาบิลาถกูปกครองโดยชาวมวัรแ์ละชาวคริสตเ์ตียนสลบักันไปมา จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 11 ได้มีกลุ่มชนชั้นสูงหลาย
ครอบครวัมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ที่นี่ จึงท  าใหเ้มืองนีเ้ป็นที่รูจ้กัในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ด้วย
สภาพของเมืองที่ยงัคงความสมบรูณ์จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั่งคั่ งในอดีตของอาบิลาได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกที่
ยูเนสโก (UNESCO) ยกใหอ้าบิลาเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจของสเปน  จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา 
(Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) ตัง้อยู่บนที่ราบสงูริมแม่น  า้ตอรเ์มส เป็นเมืองที่มีความส าคญัเนื่องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมยัโรมัน
เรืองอ านาจ ปัจจบุนัเมืองนีไ้ดร้บัขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1988 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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วันที ่3 ซาลามังกา – พลาซ่า มายอร ์- ตอรเ์ดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านผ่านชมสะพานโรมัน หรือ ปูเวนเตโรมาโน (Puente Romano) ในภาษาสเปน เป็นสิ่งหนึ่งที่ยงัเหลือรอดมาได้
จากอดีตของซาลามงักาเมื่อครัง้เป็นที่ตัง้รกรากของชาวโรมนั โดยเป็นสะพานหินแกรนิตที่ทอดขา้มแม่น  า้ตอรเ์มส สะพาน
แห่งนีเ้คยเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายเงิน (Ruta de la Plata) เสน้ทางที่มีความส าคญัทางดา้นยทุธศาสตร์และการค้า 
ปัจจบุนัผูค้นก็ยงัคงใชเ้สน้ทางสายนีเ้พื่อเดินทางเขา้ไปในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของซาลามังกา น  าท่านชมคาซ่า 
เดอ ลาส คอนซาส หรือ House of Shells  สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 15 แต่เดิมอาคารแห่งนีเ้คยเป็นบ้านของ Rodrigo 
Arias de Maldonado อศัวินแห่งซานติอาโก ซึ่งลัทธิซานติอาโกนั้นมีสัญลักษณ์เป็นเปลือกหอย ตัวอาคารนั้นจึงถูก
ประดบัตกแต่งดว้ยเปลือกหอยมากกว่า 300 เปลือก ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นหอสมดุสาธารณะ อาจเรียกไดว้่าเป็นหอสมุดที่
ดแูปลกตาเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ จากนั้นน  าท่านชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร์ (La 

Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมืองที่สรา้งโดยศิลปะสไตลบ์าร็อค ที่เป็นเอกลกัษณ์ของความร  ่ารวยในยคุศตวรรษที่ 16 – 
18  และเป็นแหล่งรวมผูค้นทัง้ชาวเมืองและนกัท่องเที่ยวอย่างคึกคกั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั แลว้น  า
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองตอร์เดซิยัส (Tordesillas) เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดบายาโดลิด ตั้งอยู่ริมแม่น  า้โดรู       
ตอรเ์ดซิยสั เป็นเมืองที่สเปนและโปรตเุกสใชเ้ป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญา Tordesillas โดยแบ่งดินแดนใหม่ซึ่งถูก
คน้พบในแอฟริกาและอเมริการะหว่างสองมหาอ านาจ ณ ขณะนัน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบียน

ใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 1 โดย
ไม่มีการใชก้าวหรือวสัดเุชื่อมหินแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัที่
ส  าคญัที่สดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบรูณ์ที่สดุอีกดว้ย รางส่งน  า้ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความ
ยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จดุที่สงูที่สดุสงูถึง 29 เมตร จดุเริ่มตน้ของรางส่งน  า้นี ้เริ่มตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล  าเลียงส่งน  า้
เขา้มาในเมือง รางส่งน  า้แห่งนีถื้อไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง  จากนั้นน  าท่าน
เดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล  า้ยคุ ที่ซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศใหม้าดริด
เป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งใน
โลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยโุรป   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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วันที ่4 
มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ ์
Almudena - รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสวนสาธารณะ Retiro Park เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ในศตวรรษที่ 19 ที่มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพกัผ่อน 

และมีอนสุาวรียข์องกษัตริย ์Alfonso XII ทรงมา้ตัง้ตระหง่านอยู่ ถือว่าเป็นจดุเด่นส  าคญัของสวนสาธารณะแห่งนี ้ครัง้หนึ่ง
ที่แห่งนีเ้คยเป็นสถานที่พกัผ่อนของราชวงศแ์ละเป็นที่ตัง้ของพระราชวังขนาดใหญ่อีกด้วย  น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์
(Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตดัของ
ถนนสายส าคญัของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Almudena เป็นโบสถ์คริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ใชเ้วลาสรา้งนานกว่ารอ้ยปี แลว้เสร็จสมบรูณ์เมื่อ

ปี 1993 ในช่วงที่คริสตจักรปกครองโดย พระสันตะปาปาจอร์นพอลที่ 2 ด้านหน้าของสถานที่แห่งนีจ้ึงมีอนุสาวรีย์
ประดิษฐานรูปป้ันของท่านเพื่อระลึกถึงท่านในฐานะที่ไดถ้วายที่นี่ใหเ้ป็นของพระเจา้ และภายในมีหอ้งใตดิ้นที่เป็นส่วนที่
เก่าแก่ที่สดุมีมีพิพิธภณัฑท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถึงประวติัความเป็นมาของมหาวหิารแห่งนี ้รวมถึงมีการจดัแสดงเก่ียวกับการแต่ง
กาย ศาสนวตัถตุ่างๆ ทางคริสตศ์าสนาดว้ย ที่หอ้งใตดิ้นนีจ้ะมีภาพส าคญัคือ ภาพของ Santa María น  าท่านแวะถ่ายรูป
กับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส  าคัญอีกแห่งของกรุง
มาดริด อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AVAT AEROPURERTO หรือเทียบเท่า  
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วันที ่5 มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกได้ประกาศ
ใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอีกดว้ย มีทศันียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น  า้เทกัส ไหลผ่านเมือง ชมมหาวิหารแห่ง
โทเลโด (Toledo Cathedral) จากด้านนอก ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่
สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้
แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น  า้ตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ
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ประเทศสเปน และยงัเป็นที่ตัง้ของสโมสรฟตุบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟตุบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจตัรุัสเมืองเก่า 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศาลากลาง, ที่ท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SERCOTEL SOROLLA PALACE หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่6 วาเลนเซีย – ทอรโ์ทซา – Outlet – บารเ์ซโลน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศาลากลาง, ที่ท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง น  าท่าน
ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวิหารที่ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, บาร็อค และ
อ่ืนๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และ
ติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นกับญุอปุถัมภป์ระจ าเมือง ตลอดสองขา้งทางมีภตัตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของที่
ระลึกมากมาย จากนั้นน  าชมเขตเมืองใหม่ที่ตั้งของท่าเรือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปด้วย โรง
ภาพยนตร,์ โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุรภมูิศาสตร ์จากนั้นเดินทางสู่เมืองทอร์โทซา 
(Tottosa) เมืองที่มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี มีเมืองเก่าที่สวยงาม และมีปราสาท Suda ที่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองใหช้ม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน  ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin 

Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, 
Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 
Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ น  าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del 
Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้ชื่อตามสวนสม้ที่ปลกูทั่วที่ราบชายฝ่ังและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่าน
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอรเ์รเนยีน จนเขา้สู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และ
เมืองส  าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก 

 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 บารเ์ซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินเล่นชมเมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) และสถาปัตยกรรมอาคาร บา้นเรือนที่มีรูปทรงแปลกตาโดดเด่นไม่
เหมือนใคร เป็นลกัษณะการออกแบบเฉพาะของอนัตอนี เกาดี ซึ่งไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก  
จากนัน้น  าท่านเดินเล่นบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะ
สะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสรา้งความร่มรื่นใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีรา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสดุของถนนสายนีเ้ป็น
ที่ตัง้ของอนสุาวรียร์ิสโตเฟอร ์โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 จากนัน้ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมือง เพื่อน  าท่านขึน้สู่จดุชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบารเ์ซโล

น่าที่มีทศันียภาพอนังดงามทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสงูชนัซึ่งท  าหนา้ที่เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนด้านบน
เป็นที่ตัง้ของปอ้มปราการหลายแห่ง จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่สนามฟตุบอลของสโมสรบารเ์ซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp 

Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุูเ้ขา้ชมไดถึ้งเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอก พรอ้มทัง้เลือกซือ้
ของที่ MEGA STORE ของทีมบารเ์ซโลน่า แลว้น  าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ดไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที่ EK 188 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 22.40 น. ถึงดูไบ เวลา 07.35 น.*** 
 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.35 น. ถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
**คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 
 

ราคาแนะน าเพียง MADRID BARCELONA HERE WE GO 
สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

16 มี.ค. – 23 มี.ค. 63 39,900 39,900 43,900 17,900 6,900 

11 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

09 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน  า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
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6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ (14 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจ ะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีา หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  

 

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดินทางที่ถ ือพาสปอร์ตต่างชาติ

ดว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่
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ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันยื่นวซี่า  และบัญชตีอ้งมี

ครบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่

ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอร์ต ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช ือ่

เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ่้าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายื่น

ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเท่านัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลกู เพือ่เช ือ่มโยงความสมัพันธร์ะหว่างผูอ้อก

คา่ใชจ่้ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดที่ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ่้อ แม่ หรอื พ่อ แม่ ออก

คา่ใชจ่้ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ท ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
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- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 
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10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………… 

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช ือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


