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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) 

ประตู 10 แถว U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก  
 

วันที ่2 กรุงเทพ – มหานครเซ่ียงไฮ้ – มาดริด 
01.55 น. ออกเดินทางสูม่หานครเซี่ยงไฮ ้โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เท่ียวบินท่ี MU 548  

***คณะเดินทางวันท่ี 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.30 น. ถงึเซ่ียงไฮ้เวลา 07.40 น.*** 

07.10 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ้เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
12.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงมาดริด โดยสายการไชน่าอีสเทิรน์ เท่ียวบินท่ี MU 709  

***คณะเดินทางวันท่ี 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 12.20 น. ถงึมาดริดเวลา 20.35 น.*** 
19.45 น. ถงึสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) กรุงมาดริด ประเทศ

สเปน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร แลว้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั AYRE GRAN HOTEL COLON หรอืเทียบเท่า   

 

วันที ่3 
มาดริด – สนามสู้วัวกระทงิ – สนามกีฬาซานเตยีโก เบรน์าเบว –  

เซโกเบีย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัสนามสู้วัวกระทิง (Plaza de Toros de Las Ventas) สนามต่อสูว้ัวกระทิงและพิพิธภัณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการต่อสูว้วักระทิงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศสเปน สามารถรองรบัผูช้มได้มากถึง 23,000 คน ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบมุสลิมร่วมสมัย (Neo- Mudejar) ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจากชาวมัวรท์ี่เขา้มายึดครองสเปนในช่วง
ศตวรรษที่ 9 – 15 ดว้ยความเก่าแก่แต่ยงัสมบรูณด์ว้ยสถาปัตยกรรมเก่า ที่มองผิวเผินจะเห็นว่ามีความเป็นอาหรบัปนอยู่
ดว้ยลกัษณะและลวดลายของอาคาร พืน้ที่ดา้นหนา้อาคารคือจัตุรสัที่มีประติมากรรมของผูท้ี่มีส่วนส  าคัญต่อสนามสูว้ัว
กระทิงแห่งนี ้คือ  José Cubero“ Yiyo”, Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida และ Fleming และยังมี
ประติมากรรมมาธาดอวแ์ละววักระทิงที่ลอยเหนือระดบัพืน้ดินที่บ่งบอกว่าที่นี่คือสนามสูว้ัวกระทิง การสูว้ัวกระทิงนั้นเป็น
เอกลกัษณข์องสเปนแต่ปัจจบุนัส  าหรบัที่นี่ไม่มีการต่อสูแ้ลว้ เหลอืไวแ้ต่ภาพจ า การตายของกระทิง และการบาดเจ็บจาก
การต่อสูข้องมาธาดอวท์ี่เก็บภาพถ่ายไวใ้นพิพิธภัณฑ ์สถานที่แห่งนีจ้ึงควรค่าแก่การถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ  จากนั้นชม
ดา้นนอกสนามกีฬาซานเตียโก เบรน์าเบว (Santiago Bernabéu Stadium) เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากอันดับ
ตน้ๆ ของโลก โดยเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เดิมมีชื่อว่า สนามกีฬาชามารติ์น และไดป้ระกาศ
เปลี่ยนชื่อเป็นสนามกีฬาซานเตียโก เบรน์าเบว เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตีย
โก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) โดยสนามเเห่งนีน้ั้นครัง้หนึ่งเคยเป็นสนามฟุตบอลที่สามารถจุเเฟ
นบอลไดถ้ึง 120,000 คนเลยทีเดียว ภายหลงัจากมีการปรบัปรุงใหม่ในปี ค.ศ.1953 ก่อนที่ความจุของสนามจะลดลง
เนื่องจากการยกเลิกตั๋วยืนเชียรจ์ากเหตุการณ์เเฟนบอลเหยียบกันตายที่สนามฮิลโปโร่ จนในปัจจุบันหลงัจากที่มีการ
ปรบัปรุงสนามใหม่ใหท้นัสมยัมากย่ิงขึน้เเลว้ก็มีจ  านวนที่นั่งอย่างเป็นทางการที่ 80,400 ที่นั่ง โดยสนามเเห่งนีไ้ดร้บัเลือก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1955
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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ใหใ้ชใ้นเเมทชก์ารเเข่งขนัส  าคญัๆ ทัง้ ยโูรเปียนคัพรอบชิงชนะเลิศถึง 3 ครัง้ ดว้ยกันคือในปี ค.ศ. 1957, ค.ศ. 1969 และ 
ค.ศ. 1980 ใชใ้นรายการยูโรเปียนแชมเปียนชิพรอบชิงชนะเลิศในปี ค.ศ. 1964 เเละที่ส  าคัญที่สุดคือใช้ในเเมทชช์ิง
ชนะเลศิของฟตุบอลโลกในปี ค.ศ. 1982 ที่สเปนเป็นเจา้ภาพอีกดว้ย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย จากนั้นน  าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ EL CORTE INGLES จากรา้นตัดเสือ้ผา้เล็กๆ ใจกลางกรุงมาดริด ในปี 1940 ได้

กลายเป็นเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุหรูที่มีช่ือเสยีงระดบัโลก อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่เลอืกซือ้สินคา้ที่มีมากกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ 
เช่น Balenciaga, Bvlgari, Dior, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, Mulberry, Givenchy, 
Burbury, Valentino, Tag Heuer, Bvlgari, Rimowa ฯลฯ จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเบีย (Segovia) เมือง
ท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง(หมูหันสเปน) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO หรอืเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่4 เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละ
กอ้นแต่อย่างใด จงึไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่ส  าคัญที่สดุของสเปน และยังมีสภาพ
สมบรูณท์ี่สดุอีกดว้ย รางสง่น า้ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดที่สงู
ที่สดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริ่มตน้ของรางสง่น า้นี ้เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แลว้ล  าเลียงส่งน  า้เขา้มาในเมือง รางส่งน  า้แห่งนีถื้อได้
ว่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง 
น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอตุสาหกรรมในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้ปีซวยรก์าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวนข์องแควน้คาสติลแอนดเ์ลออน น า
ท่านเดินทางสูพ่ลาซ่า มารย์อ (Plaza Mayor) หรอืจตรุสัใจกลางเมือง ซึ่งจตรุสัแห่งนีย้งันับเป็นจตุรสัแห่งแรกในประเทศ
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สเปนอีกดว้ย 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่

บนที่ราบสงูรมิแม่น  า้ตอรเ์มส เป็นเมืองที่มีความส  าคัญเนื่องจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรืองอ  านาจ 
ปัจจุบันเมืองนี ้ได้รับขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 ชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) 
ศนูยก์ลางของเมืองที่สรา้งโดยศิลปะสไตลบ์าร็อค ที่เป็นเอกลักษณข์องความร  ่ารวยในยุคศตวรรษที่  16 – 18  อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DONA BRIGIDA หรอืเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองอาบีลา (Avila) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น  า้อาดาฆา (Adaja) ในแควน้คาสตีลและเลออน หรือที่รูจ้ักกันใน
นาม 'The City of Saints and Stones' เมืองศนูยก์ลางแห่งวฒันธรรมโรมนั, มวัร ์และคริสเตียน เป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงเมืองโบราณ ในช่วงยคุกลางตอนตน้อาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวรแ์ละชาวคริสตเ์ตียนสลบักันไปมา จนกระทั่ง
ช่วงศตวรรษที่ 11 ไดม้ีกลุม่ชนชัน้สงูหลายครอบครวัมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ที่นี่ จึงท  าใหเ้มืองนีเ้ป็นที่รูจ้ักอีกชื่อว่า “Avila de los 
Caballeros” (Avila of the Nobles) ดว้ยสภาพของเมืองที่ยงัคงความสมบรูณจ์งึสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั่งคั่งในอดีตของ
อาบิลาไดเ้ป็นอย่างดี จงึไม่น่าแปลกที่ยเูนสโก (UNESCO) ยกใหอ้าบิลาเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจของสเปน ชมดา้นนอก
มหาวิหารซานบิเซนเต (Basilica de San Vicente) เป็นโบสถส์ไตลโ์รมาเนสก ์และมีความส  าคัญที่สดุในเมืองอาบีลา 
เพราะเป็นสถานที่ทรมานและประหารชีวิตนกับญุบิเซนเต ชมก าแพงเมืองโบราณ ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 11 ที่ถูกรกัษาไว้
เป็นอย่างดี น  าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กับอาสนวิหารอาบีลา (Catedral de Ávila) ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคและโรมาเนสกไ์ดอ้ย่างสวยงาม อาสนวิหารแห่งนีเ้ดิมเป็นส่วนหนึ่งของก าแพงเมือง โดยถูกวางผังเป็นป้อม

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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ปราการในศตวรรษที่ 11 หรอื 12 จะสงัเกตไุดว่้าตวัโบสถค์ลา้ยจะเอียงไปดา้นหนึ่งเนื่องจากว่ามีการสรา้งหอนาฬิกาเพียง
ขา้งเดียวนั่นเอง, คอนแวนตข์องแม่ชีเทเรซาแห่งพระเยซูคริสต ์(The Convent of St. Teresa de Jesus) สรา้งขึน้
ในปี 1636 บนสถานที่ที่ เ ป็นบ้านเกิดของแม่ชีเทเรซา ซึ่งเป็นนักพรตหญิงโรมันคาทอลิกชาวสเปน นักการปฏิรูป
คาทอลกิ ผูก่้อตัง้คณะคารเ์มไลทไ์ม่สวมรองเทา้ และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นนกัปราชญแ์ห่งคริสตจักรในปี ค.ศ. 1970 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน  าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเลือกซือ้สินคา้มีกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, 

Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปู
เอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทิตย ์ซึ่งเป็นจตุรสัใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย)์ 
และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้ังเป็นจุดตัดของถนนสายส  าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ย
รา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry 

tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์  าคญัอีกแห่งของกรุงมาดรดิ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก 

 
น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AYRE GRAN HOTEL COLON หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่6 มาดริด – โทเลโด – มาดริด – สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ
ใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลก โดยเมืองโทเลโดมีทศันีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น  า้เทกัส ไหลผ่านเมือง น  าท่านเขา้ชม
มหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้ง
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและ
ภาพสลกัหินอ่อน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย แลว้น าเดินทางสูส่นามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport )  เพื่อให้

ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.55 น. ออกเดินทางกลบัสูเ่ซี่ยงไฮ ้โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เท่ียวบินท่ี MU 710 

***คณะเดินทางวันท่ี 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถงึเซ่ียงไฮ้เวลา 18.10 น.*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

วันที ่7 มหานครเซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
18.05 น. ถงึสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ้เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
21.25 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ เท่ียวบินท่ี MU 547 

***คณะเดินทางวันท่ี 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 21.35 น. ถงึกรุงเทพฯ เวลา 01.05 น.*** 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
 1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

ราคาแนะน าเพยีง  HOLA MADRID  

8 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ (MU) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

11 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 42,900 42,900 42,900 21,400 6,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 



  10  HOLA MADRID  8D 5N BY MU                                                                                                                                                   [GQ3MAD-MU001]                                                                                                         

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่า หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 
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     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

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

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 
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7. สญัชาตปัิจจุบัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


