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วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั 

เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                 (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทกุท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน า

เพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

20.20 น. น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที ่QR981  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

23.59 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ่ือเปล่ียนเครือ่ง ** 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด 

บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน - เมืองมาดริด - ประตชูัยเก่าแก่ ประจ าเมืองมาดริด - 

น ้าพเุทพีแห่งชยัชนะ - ท่ีท าการไปรษณีย ์- พลาซ่า มารย์อร ์- อนสุาวรียห์มีกบัตน้สตรอเบอรี่ - 

พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด - อนสุาวรียเ์ซอรแ์วนเตส - อนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - ย่าน

พลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ถนนกรานด ์เวีย                 (-/-/-) 

01.30 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดรดิ บาราคสั เมืองมาดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการ

บิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR147 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาดรดิ บาราคสั เมืองมาดรดิ ประเทศสเปน 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจ

กลางแหลมไอบีเรียนในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมืองอันทันสมยัไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยและอยู่

ในท าเลที่ตั้งที่สงูที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งกษตัริย์ฟิลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับจากเมือง

โทเลโดมาประทบัที่นี ่และประกาศใหเ้มอืงมาดริดเป็นเมอืงหลวงใหม ่ 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ ประตชูยัเก่าแก่ ประจ าเมืองมาดริด (Puerta de Alcala of Madrid) 

ตั้งอยู่ใกลใ้จกลางเมืองมาดริด เป็นประตเูมืองเก่าของเมืองมาดริดที่เป็นที่ร ูจ้ักกันดีที่สดุ โดยกษัตริย์

คารล์อสที่ 3 ทรงมีด ารัสใหส้รา้งประตนูี้ในตน้ทศวรรษที่ 1770 เพ่ือทดแทนประตเูดิมที่สรา้งในปี 1559 

ใหย่ิ้งใหญ่อลังการสวยงามขึน้กว่าของเดิม โดยสถาปนิกผูโ้ด่งดัง Francisco Sabatini เป็นผูอ้อกแบบประตนูี ้

และมกีารตกแตง่ดว้ยรปูสลกั ศิลปะนนูสงู และรปูป้ัน  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ น ้าพเุทพีแห่งชยัชนะ (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอทุิศใหแ้ก่ เทพธิดา

ไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง อาคารสวยงามใกล้ๆ  กันคือ  ท่ีท าการ

ไปรษณีย ์(Post Office) ที่ยังคงเปิดท าการอยู่ 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า มารย์อร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตพูระอาทิตย ์ซ่ึง

เป็นจัตรุัสใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟ

ใตด้ินและรถเมล์ทกุสาย นอกจากนี้ยังเป็นจดุตัดของถนนสายส าคัญของเมือง เป็นที่ตั้งของรา้นคา้และ

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของ อนสุาวรียห์มีกบัตน้สตรอเบอรี่ (Statue of 

the Bear and Strawberry Tree) สญัลกัษณส์ าคัญของเมอืงมาดริดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด (Royal Palace of Madrid) ซ่ึง

ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่าง

ศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน บริเวณดา้นหนา้ของพระราชวงัเป็นอทุยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไ์มท้กุ

ฤดูกาล ผ่านชม อนสุาวรีย์เซอรแ์วนเตส (Miguel de Cervantes) กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่ เหนือ 

อนสุาวรยีด์อนกิโฆเต ้(Don Quixote) ในสวนสาธารณะแห่งนี ้ 

น าทา่นเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza De Espana) เป็นจตัรุัสที่ส าคัญของเมือง มลีักษณะ

เป็นกลุ่มอาคารคร่ึงวงกลม สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ย่ิงใหญ่ มนี า้พตุัง้อยู่รงกลาง นา่ประทบัใจ 

มีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร เป็นที่ที่ เอาไวพ้บปะ ท ากิจกรรม นัง่พักผ่อน จัดแสดงงาน

กลางแจง้ตา่งๆ ที่ส าคัญของเมอืง 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนกรานด ์เวีย (Gran Via Road) ชือ่นี ้หากแปลตรงตวัจะแปลไดว้า่ “ทางที่ยอดเย่ียม” 

หรือจะแปลไดอี้กความหมายหนึ่งว่า “ถนนบรอดเวย์” ถนนเสน้นี้เป็นแหล่งชมุนุมของร้านค้าในตอน

กลางวัน และเป็นที่รวมตัวอย่างหนาแน่นของบาร์ในตอนกลางคืน มีการใหฉ้ายาว่า “ถนนที่ไม่เคยหลับ” 

เพราะบารค์ลับต่างๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถึงหกหรือเจ็ดโมงเชา้เลยทีเดียว ส าหรับทา่นที่ไมน่ิยมการชอ้ป

หรือบาร ์ก็ยังสามารถเดินเลน่ชมอาคารและสถาปัตยกรรมที่สรา้งไวอ้ย่างงดงามอลงัการ ซ่ึงดจูะขดัแยง้ใน

ความตั้งใจแต่เดิมในการออกแบบวางผังถนนเสน้นี้ใหเ้ป็นไปแบบเรียบง่าย  แต่กลับออกมาย่ิงใหญ่และ

สวยงาม 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเท่ียว ** 

   น าคณะเขา้ส ูท่ี่พกั Holiday Inn Hotel Madrid , Madrid หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งโทเลโด - มหาวิหารแห่งโทเลโด - ปราสาทอลัคาร์

ซ่า - เมืองวาเลนเซีย                   (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาค

กลางของประเทศสเปน มีทัศนีภาพที่สวยงาม แม่น ้าเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมือง มีมรดกทาง

ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็น

สถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกดว้ย บุคคลและ

ศิลปินที่มีชือ่เสียงหลายคนตา่งเกิดและเคยพ านกัอยู่ในเมอืงนี ้เชน่ การซี์ลาโซ เด ลา เบกา พระเจา้อลัฟอนโซ

ที่ 10 และเอลเกรโก ในปีค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาติ หรอื ยเูนสโก เม่ือปีค.ศ. 1986 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ความ

งดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ตกแตง่อย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกั 



น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ ปราสาทอลัคารซ์่า (Alcazar Castle) ซ่ึงเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมและมี

ยอดที่มมุทัง้ 4 มมุ ปราสาทแห่งนีก้อ่สรา้งดว้ยศิลปะเรอเนสซองซใ์นคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และเป็นที่ประทับ

ของจักรพรรดิการโ์ลสที่ 1 (Carlos I) หรือชารล์สท์ี่ 5 (Charles) สถานที่แห่งนี้ในปัจจบุันเป็นพิพิธภณัฑท์าง

การทหารและเป็นหอ้งสมดุของแควน้กสัตียาลามนัชา 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเท่ียว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ เมืองบาเลนเซีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 45 

นาที) เมืองแห่งศิลปะและพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรข์องประเทศสเปน เป็นเมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซียและ

จังหวัดบาเลนเซีย เป็นแควน้ปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน 

ตั้งอยู่บนฝัง่แม่น า้ตเูรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็น

ที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) เป็นสโมสร

ฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 เมืองบาเลนเซียไดก้ลายเป็น

ศนูย์กลางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสเปน อีกทั้งยังเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรม วัฒนธรรม 

และการทอ่งเที่ยวที่มคีวามส าคัญมากที่สดุแห่งหนึง่ เมืองบาเลนเซียเป็นหนึ่งในเมอืงที่เก่าแก่ที่สดุในสเปนที่

ถกูกอ่ตัง้ขึน้ในสมยัโรมนัภายใตช้ือ่ "Valentia Edetanorum"  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

   น าคณะเขา้ส ูท่ี่พกั Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias , Valencia หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีส่ี เมืองวาเลนเซีย - จตัรุสัศาลาว่าการเมือง - ศาลากลาง - ท่ีท าการไปรษณีย ์- สนามส ูว้วักระทิง - มหา

วิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซีย - หอระฆงั เอล มิกเูลต - โบสถ์แม่พระ

นกับญุอปุถมัถป์ระจ าเมืองบาเลนเซีย - หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ - เมืองบารเ์ซโลนา  (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม จัตรุสัศาลาว่าการเมือง (Plaza of City Hall) รายลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารส าคัญๆ

ต่างๆ มากมาย เช่น ศาลากลาง (City Hall) ท่ีท าการไปรษณีย์ (Post Office) สนามส ู้วัวกระทิง 

(Bullfighting)  



น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซีย 

(Valencia Cathedral) มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าที่ถูกสรา้งขึ้นในสไตล์ผสมผสาน อาทิ 

กอธิค นีโอคลาสสิก บาร็อค และอ่ืนๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิกเูลต (El Miguelete) ที่ถกูสรา้งขึ้น

ในชว่งระหว่างปี 1381 และสิ้นสดุในปี 1429 ในความสงูประมาณ 51 เมตร บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของ 

โบสถ์แม่พระนักบญุอปุถัมถ์ประจ าเมืองบาเลนเซีย (Church of St. Mary of the Assumption of 

Valencia / Plaza de la Viegin) โดยตลอดสองขา้งทางเป็นที่ตั้งของภัตตาคาร บาร์ รา้นกาแฟ และรา้น

ขายของที่ระลึกมากมาย 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) เป็นป้อม

ปราการเมืองยคุกลางที่ตั้งอยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า เป็นหนึ่งในสิบสองประตู

ของก าแพงเมืองโบราณแห่งเมืองบาเลนเซีย ปัจจบุันเป็นหนึ่งในอนสุรณ์สถานที่ไดร้ับการอนรุักษ์เอาไว้

อย่างดีที่สดุแห่งหนึง่ และยังถือวาเป็นหนึง่ในจดุชมวิวเมอืงที่ดีที่สดุของของเมอืงบาเลนเซียอีกดว้ย  

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเท่ียว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบารเ์ซโลนา (Barcelona) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาที) เป็นเมือง

หลักของแควน้กาตาลญุญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทั้งในดา้นขนาดและประชากรของประเทศสเปน 

ตั้งอยู่บนชายฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนของคาบสมทุรไอบีเรีย ใชภ้าษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษากาตาลา

และภาษาสเปน เมืองบารเ์ซโลนาเป็นเมืองท่าส าคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน เคย

เป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถกูยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครั้ง รวมทั้งประเทศฝรัง่เศสเมื่อ 

พ.ศ. 2183 เมืองบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงดา้นการทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่ร่ืน

เริงสนกุสนาน เมืองบาร์เซโลนามีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ส าคัญมากมาย เมืองบาร์เซโลนาเป็นเจา้ภาพ

จัดการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 22 และเมื่อพ.ศ. 2431 เคยเป็นที่จัดงานแสดงสินคา้โลก (World's Fair) 

เมอืงบารเ์ซโลนามสีโมสรกีฬาที่ส าคัญคือ สโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลนา และแอรร์าเซเด อสัปัญญอล 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเขา้ส ูท่ี่พกั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ เมืองบารเ์ซโลนา - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - สนามกีฬากมันอว ์- ลา โรกา้ วิลเลจ เอาท์

เล็ท (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย (Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรม

ประจ าเมืองบาร์เซโลนาที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์น

นสิโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอารต์นโูวที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั งานชิน้นีเ้ร่ิมสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2425 

มีก าหนดก่อสรา้งหอคอยทั้งหมด 18 หอคอย นับตั้งแต่ปีเร่ิมสรา้งจนถึงปัจจบุันสรา้งเสร็จไปแลว้แค่ 8 

หอคอย งานคืบหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนกิผูอ้อกแบบถกูรถรางทบัเสียชวิีตไปเมื่อพ.ศ. 2469 โดย

ศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้นใต้มหาวิหารซากราดาฟามีเลียด้วย แมอ้ันตอนี เกาดี จะเสียชีวิตไปแลว้ แต่

ผูร้่วมงานของเขายังคงสานต่อโครงการโดยอาศัยรปูถ่าย ภาพร่าง และแบบจ าลองที่อันตอนี เกาดี ไดท้ าไว ้

แต่แลว้ในปีพ.ศ. 2479 โครงการก็ตอ้งหยดุชะงกัเพราะสงครามกลางเมืองในประเทศสเปน หอ้งใตด้ินและ

แบบจ าลองอย่างละเอียดก็ถกูเผาท าลาย แต่เมื่อสิ้นสดุสงครามทีมงานก็กลับมาท างานกันต่อ โดยอาศัย



ภาพร่าง ภาพถ่าย และแบบจ าลองอ่ืนๆ ที่รอดพน้จากการถกูท าลาย ภายหลังไดน้ าคอมพิวเตอร์มาใช ้

ออกแบบ แต่ถึงจะใชเ้ทคโนโลยีมากมายมาช่วย กว่าโครงการนี้จะเสร็จก็อีกยาวไกลถึงปีพ.ศ. 2569 ใน

อนาคต 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ สนามกีฬากมันอว ์(Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสร

ฟุตบอลบารเ์ซโลนา เร่ิมก่อสรา้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 

กนัยายน ค.ศ. 1957 มคีวามจทุัง้สิ้น 98,772 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ลา โรกา้ วิลเลจ เอาทเ์ล็ท (La Roca Village) เป็นศนูย์รวมรา้นของดีไซเนอร์ร ุ่นใหม ่

จดุประสงค์เพ่ือใหโ้อกาสนักออกแบบไฟแรงที่มีพรสวรรค์ไดม้ีพ้ืนที่โชว์ และวางจ าหน่ายผลงานมากมาย 

ดงันัน้ สินคา้ของทกุๆ แบรนดท์ี่นีล่ว้นแตเ่ป็นสินคา้คณุภาพในราคาย่อมเยาดว้ยกนั 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเท่ียว ** 

 น าคณะเขา้ส ูท่ี่พกั Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas , Barcelona หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีหก เมืองบารเ์ซโลนา - บ้านกระดกูแห่งตระกลูบัตโล่ - ประตชูยัเก่าแก่ ประจ าเมืองบารเ์ซโลนา - 

สวนซิวทาเดลลา - อนสุาวรียค์ริสโตเฟอร ์โคลมับัส - ปราสาทมองตค์อิูค - ถนนลา รามบลา - 

โรงภาพยนตรลี์ซีว - ท่าอากาศยานนานาชาติบารเ์ซโลนา เมืองบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน - ท่า

อากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์         (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ บ้านกระดกูแห่งตระกลูบัตโล่ (Casa Batllo) สรา้งมาตั้งแต่ปี 1877 

จากนั้นเจา้ของบา้นจึงไดใ้ห ้Gaud เขา้มาปรับปรงุและออกแบบตัวบา้นใหใ้หม่ จนกลายเป็นบ้านรปูร่างดังที่

เห็นในปัจจบุันนี้ ซ่ึงหากมองจากภายนอกของตวับา้น สิ่งที่โดดเดน่ที่สดุก็คือสว่นของหลงัคาบา้นที่ออกแบบ



ใหด้คูลา้ยกับหลังของมงักร แถมยังตกแตง่ดว้ยกระเบ้ืองสีจนเหมือนเกล็ดของมงักร มีรปูทรงแหลมๆ อยู่

ขา้งหลงัของมงักร เชือ่กนัวา่ นัน่คือดาบของเซนตจ์อรจ์ นกับญุผูพิ้ทกัษข์องเมอืงบารเ์ซโลนา 

น าทา่นเดินทางสู ่ประตชูยัเกา่แก่ ประจ าเมืองบารเ์ซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สรา้งจากอิฐ

สีแดง มีความละเอียดสวยงามและวิจิตรกว่าประตชูัยใดในทวีปยโุรป ดว้ยดีไซนแ์บบ Neo-Mudé jar สไตล ์

สร้างขึ้นในโอกาส Barcelona World Fair ในปี 1888 บริเวณเดียวกัน ผ่านชม สวนซิวทาเดลลา 

(Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะที่มอีนสุาวรียน์ า้พขุนาดใหญ่ตัง้เดน่เป็นสงา่อยู่  

น าทา่น ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั อนสุาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus Monument) 

เป็นอนสุาวรีย์สงู 60 เมตร (197 ฟุต) สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่การเดินทางครั้งแรกของคริสโตเฟอร ์

โคลัมบัส ครั้งที่เดินทางไปพบประเทศสหรัฐอเมริกา อนสุาวรีย์นี้ท าหนา้ที่เป็นสิ่งเตือนว่าคริสโตเฟอร์

โคลัมบัสไดถ้วายรายงานต่อสมเด็จพระราชินี Isabella I และ King Ferdinand V ในเมืองบารเ์ซโลน่าหลังจาก

เดินทางไปทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรก 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กับ ปราสาทมองตค์อิูค (Montjuic Castle) เป็นเนินเขาที่มีความสงู 180 

เมตร โดยบริเวณนี้จะเป็นทิวเขายาวเหมือนเป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันเมืองบารเ์ซโลนา่มาตั้งเเต่

เมื่อครั้งอดีต เเละมีการก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นบริเวณเเห่งนี้มากมายหลายป้อมดว้ยกัน เเต่กาลเวลาที่

ล่วงเลยผ่านไป ก็ท าใหเ้หลือป้อมอยู่ไม่กี่ป้อมเท่าที่พบไดใ้นปัจจบุัน ซ่ึงเป็นจดุที่น่ามาท่องเที่ยวเเละชื่นชม

ความงดงามของวิวทิวทัศนเ์มืองบารเ์ซโลนา่เป็นอย่างดี พรอ้มกันนี้ก็มีจดุท่องเที่ยวมากมายในบริเวณนี้ที่

นกัทอ่งเที่ยวใหค้วามสนใจมาเที่ยวชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนลา รามบลา (La Rambla Road) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า ถือเป็น

ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ ที่นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสรา้งความร่มร่ืนใหต้ลอดทางแลว้ ถนน

แห่งนี้มีความยาวโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์ที่น่าประทับใจ ทั้งยังมีรา้นรวงใหผู้ม้าเยือน

แวะชอ้ป กิน ดื่ม ทั้งกลางวันและกลางคืน ท าใหม้ีผูค้นสัญจรไปมา ราวกับว่านี่เป็นถนนที่ไมเ่คยหลับ อิสระ

ให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, 

BENETON, TOPSHOP นอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างชิ้นส าคัญที่แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมอัน

สวยงามของถนนสายนี้ คือ โรงภาพยนตรลี์ซีว (Liceu Theatre) ที่ดมูีเสน่ห์มากๆ และที่พลาดไม่ไดเ้ลย 

คือ Human Statues หรือรปูป้ันคนดงัที่ตัง้อยู่บนถนนลา รามบลา เชน่ นกัดาราศาสตรช์ือ่ดงัอย่าง กาลิเลโอ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบารเ์ซโลนา เมืองบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน เพ่ือใหท้่านมี

เวลาในการท าคืนภาษ ี(Tax Refund) มเีวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษ ีหรือ รา้นอาหาร  

21.35 น. น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที ่QR142  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาที บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

 



วนัท่ีเจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณ

ภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ่ือเปล่ียนเครือ่ง ** 

07.05 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที ่QR832 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผ ูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-

3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผ ูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายไุม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผ ูใ้หญ่  

เด็กไมมี่

เตียง 

(เด็กอายไุม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

06 - 12 มีนาคม 2562 

06MAR QR981 BKK-DOH 20.20-
23.59 

07MAR QR147 DOH-MAD 
01.30-07.10 

11MAR QR142 BCN-DOH 21.35-
05.55+1 

12MAR QR832 DOH-BKK 07.05-
17.45 

39,999 39,999 39,999 9,999 24,999 

20 - 26 มีนาคม 2562 

20MAR QR981 BKK-DOH 20.20-
23.59 

21MAR QR147 DOH-MAD 
01.30-07.10 

25MAR QR142 BCN-DOH 21.35-
05.55+1 

26MAR QR832 DOH-BKK 07.05-
17.45 

39,999 39,999 39,999 9,999 24,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าธรรมเนียม และค่าบรกิารย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ประเทศสเปน  

ท่านละประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

** อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายไุมถึ่ง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารน้ีจ าเป็นตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่านข้ึนไปในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางไมถึ่ง

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบั

ราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบริษทัขอความกรณุาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอียดทกุขอ้ ** 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที่นัง่พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธรุกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่

แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ไม่รวมตัว๋ (Join Land) ตั้งแต่ขัน้ตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรณุา

ติดตอ่เจา้หนา้ที่กอ่นทกุครั้งวา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดินทางหรือไม ่

 ค่าภาษนี า้มนั ภาษสีนามบินทกุแห่งที่มี 



 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน า้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. เชน่ 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบ ุ(ยังไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามที่รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบ ุโดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซ้ือประกัน

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสขุภาพกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน่ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ ใน

รายการ (กรณุาสอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทกุครั้ง) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษทั 

 ค่าทิปคนขบัรถ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 36 ยโูร (EUR) หรือ ค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 

บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายมุากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ( Infant) ทั้งน้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสเปน ท่านละประมาณ 3,500-4,000 บาท ข้ึนอย ู่

กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการสว่นน้ีขอ

ความกรณุาลกูคา้ผ ูเ้ดินทางถือไปจ่ายในวนัท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั โดยทางบริษทัจะมี

เจา้หนา้ท่ีไปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนันัน้) 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที่ 1 กรณุาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 

น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากทา่นมคีวามประสงค์

จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหส้ิทธิ์ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มา

ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพีเรียดทางบริษทัมทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. กรณุาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน หรือ 

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมทัง้กรณีท่ีอย ู่ในช่วงรอผลการอนมุติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ที่ท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่

ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์

นัน้ๆ ทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วนัจนัทร ์

ถึง เสาร ์เวลา 08.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกบัทาง

บริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 



2. กรณีตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน ทา่นผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทั

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด พาสปอรต์หนา้

แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-35 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้่าย

ตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจรงิทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้ เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว เชน่ การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ  

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไปในแตล่ะคณะ กรณีที่มผีูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวน

ที่ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้

คณะไดอ้อกเดินทางตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุ

ทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม จากการที่มนีกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทัก าหนด เพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางบริษทัยินดีที่จะใหบ้ริการและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าทัวรท์ี่ลกูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนมุัติจากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทั เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงันี ้วนัจนัทร ์

ถึง เสาร ์เวลา 08.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) หอ้งพักคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไมต่ิดกัน หรือ อยู่

คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 

1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง 

(Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยว 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบที่มอีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษทัขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรัด

และไมม่อีา่งอาบน า้ ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย่ื์นรับค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทิตย ์

ในบางกรณี) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทตูหรือศนูยร์ับค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางเพ่ือกิจธรุะส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทตู) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั้งแต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมดัจ า พรอ้มแจง้วนัและเวลาที่ท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอี้กครั้ง หากมีคิวย่ืนว่างชว่งที่ทา่นสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนนิการใหด้ีที่สดุที่จะชว่ย



อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

ทา่นสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเรง่ด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบรกิารพิเศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศที่ทา่นสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนก่อนหรือหลังคณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ตามจริงทั้งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อน  แต่

วีซ่ายังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

5. มาตรฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ 

ซ่ึงหากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที่ยว ที่มผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลังจากที่ผูส้มคัรไดท้ าการย่ืนขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนญุาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนงัสือเดินทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษเพ่ือวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทันหันท าให้

ตอ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วนระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทตูปฏิเสธวีซ่าและท่าน

จ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่นัน่หมายถึงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนยีม และ ค่าบริการใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถึงระยะเวลาการ

พิจารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีที่ทา่นมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเกน้ชนิดที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้งโดยยังไมห่มดอายอุยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดินทาง

ท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถกูใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพ านกัประเทศนัน้ๆ มากที่สดุ มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครั้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยืนยันเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น กรณีถกู

ปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยังไม่หมดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจบุันที่มีอายคุงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนดิที่อนมุตัิโดยระบวุนัที่สามารถพ านกัในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าหนดที่อนมุตัิในหนา้วีซ่า ทัง้นี ้

ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรณุาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบเพ่ือความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูคา้ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ้า่ยที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคานเ์ตอรส์ายการบินไมอ่นญุาตใหเ้ช็คอินได้

เนือ่งจากอายหุนงัสือเดินทางคงเหลือไมเ่พียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และถกูสง่กลับจากประเทศ

ปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตู อาจถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

ในกรณีถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีม  

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในส่วนนี้

เพ่ือใหก้ารย่ืนค ารอ้งในครั้งตอ่ๆ ไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินจิของเจา้หนา้ที่สถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆ ไดท้ัง้สิ้น เพราะเนือ่งจากมเีอกสิทธิ์ทางการทตูคุม้ครองอยู่ 

ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกับที่นัง่บนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกที่นัง่บนเคร่ืองบินทกุกรณี แตท่างบริษทัจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางที่มาดว้ยกัน ไดน้ัง่ดว้ยกัน หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากที่สดุเทา่ที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทางกะทนัหัน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได ้

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านั้น กรณีที่ท่าน

ถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน า้เงนิเขม้) หนงัสือเดินทางทตู (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม



คณะทัวรอ์ันมีวัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนญุาต

การใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคานเ์ตอร ์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝัง่ประเทศไทย

ขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิค่าบริการไมว่่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนงัสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นัทา่นไมไ่ดส้ง่หนา้หนงัสือเดิน และหนา้วีซ่า

มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุัติเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษนี า้มนั ค่าภาษสีนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ท าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเชน่ วีซ่าไมผ่า่น เกิดอบุัติภัยที่ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏิบัติเทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทกุชิ้นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซ่ึงมซิีปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจภุัณฑ์

มากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ ใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง 

กรณีที่เกิดเหตกุารณน์ีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเตรยีมเอกสาร เพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1.  หนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุัน ฉบับจริง มีอายกุารใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนา้

วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสือเดินทางธรรมดา เลม่สีเลือดหมเูท่านัน้) 

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / รา้นคา้ :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มีอายุไม่เกิน 3 

เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหนง่ วันเร่ิม

งาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY 

CONCERN (แทนการระบชุื่อประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออก

จากองคก์รหรือบริษทัฯ ที่มหีัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ที่อยู่ และเบอรต์ิดตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษยีณอายรุาชการ : จดหมายเกษยีณอายจุากหนว่ยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอิสระหรือธรุกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดลุยพินิจของเจา้หนา้ที่รับย่ืน

เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมีอายอุอกมาแลว้ไมเ่กิน 30 วนั ณ วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกลุ ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถกูต้อง

เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านัน้ กรณุาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไมเ่กิน 20 วนั ณ 

วนัท่ีนดัย่ืนวีซ่า ** 

** ผ ูท่ี้ประกอบอาชีพ มีหนา้ท่ีการงาน จ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ บญัชีบรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พิจารณาได ้แต่ไมส่ามารถใชย่ื้นแทนบญัชีสว่นตวัได ้ซ่ึงหากมีแต่บญัชีบรษิทั เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรบั

ย่ืนได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่ - เปลี่ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูิบัตร (กรณีผ ูเ้ดินทางอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรอืเดินทางพรอ้มบิดา หรอื มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 



*กรณีรับรองการเงินใหบ้คุคลในครอบครัว จ าเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา มารดา  บตุร พ่ี นอ้ง สาม ี

ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารส าคัญ

ดงันี*้ 

- หนงัสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(ผูร้ับรอง) 

ยืนยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กิน 20 วนั ณ วันที่นดัย่ืนวีซ่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ 

ผูถ้กูรับรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน 

*ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุัน รายการสดุทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไมเ่กิน 20 วนั ณ วนัที่นดัย่ืน

วีซ่า* 

*จ าเป็นตอ้งใชท้ัง้ผูร้ับรอง และผูถ้กูรับรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได*้ 

*หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบัญชเีดียวกนัเทา่นัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชเีดียวกนั* 

- เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพันธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สตูิบัตร 

 

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ประเทศสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ เพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสเปน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

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

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

วนัที่ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ท่ีอย ูปั่จจบุนั(ท่ีพกัอาศยัอย ูจ่รงิ) ................................................................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจบุัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกร ุณาระบุ

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

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอย ู ่................................................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ........................................ อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซ่ายโุรป (เชงเกน้) ที่เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่ .................. ถึงวนัที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่ .................. ถึงวนัที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่ .................. ถึงวนัที่ ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดินทางและพ านกัของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มผีูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลที่เดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผ ูส้มคัรทกุท่านกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอียดและชดัเจนท่ีสดุเพ่ือ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนมุติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตูเท่านัน้  

ทางบรษิทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผ่ ูเ้ดินทาง ** 

 


