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ไฮไลท สเปน (มาดรดิ - มาดรดิ) 
8 วัน 5 คืน     

โดยสายการบนิเอทิฮดั (EY)  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

กุมภาพันธ : 2-9 39,900.- 

กุมภาพันธ : 9-16, 16-23 ก.พ. / 23 ก.พ.-2 มี.ค. 

มีนาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30 43,900.- 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบี้ – มาดริด – โทเลโด – วาเลนเซีย  ✈ O O 
HOTEL ALAMEDA 
PLAZA   

3 วาเลนเซีย – ชมเมืองเกาวาเลนเซีย – บารเซโลนา O O O FRONTAIR CONGRESS   

4 บาเซโลนา - ซากราดา แฟมิเลีย – ปารค  กูเอล – OUTLET O O x FRONTAIR CONGRESS   

5 บาเซโลนา-ซาราโกซา-มาดริด O O O 
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

6 มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง O O O HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

7 มาดริด – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

8 อาบดูาบ-ีกรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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นําทานเที่ยวกรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปนไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึง

ในโลก เยือนเมืองโทเลโด (Toledo) เมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เดินเลนที่วาเลนเซีย 

(Valencia) ตื่นตากับบารเซโลนา(Barcelona) เมืองที่โดดเดนไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันสวยของ

อันโตนิโอ  เกาดิ (Antonio Gaudi) ดื่มด่ําบรรยากาศเมืองเกาซาราโกซา (Zaragoza) ชมสะพานสงนํ้า

โรมันที่เซอโกเบีย (Segovia)              ***เมนูพิเศษ,,ขาวผัดสเปนและหมูหันสเปนอันเล่ืองช่ือ *** 

                                                                         

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – อาบูดาบ้ี 

15.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8

เคานเตอร T สายการบินเอทิฮัด แอรเวย (EY) โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและ

อํานวยความสะดวก 

 

18.05 น. ออกเดินทางสูอาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที ่EY 405  

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ  

วันที่สองของการเดินทาง        อาบูดาบ้ี– มาดริด – โทเลโด – วาเลนเซีย  

02.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY075  

08.10 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะปรับเปน 

5 ชั่วโมง ในวันที่ 26 มีนาคม 2560) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน 

เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศให

เมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม 

โดยมีแมนํ้าเทกัส ไหลผานเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเปนเอกลักษณที่

นาชื่นชมที่สุดของการจัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวย

เนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหง จากน้ันนําทานเขาชมมหา

วิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ

สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไม

แกะสลักและภาพสลักหินออน 

 
 
 
 

ระยะทาง 73 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําทานเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของสเปน และมีเวลาใหทานหาซ้ือ

ของที่ระลึกในยานกลางเมืองเปนงานฝมือที่รูจักกันดี คือ ดาบและมีดเหล็กกลา  

นอกจากน้ียังมีงานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดับบานอีกดวย  

จากน้ันเดินสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ บาเลนเซีย เมืองตั้งอยูริมฝง

แมนํ้าตูเรีย (Turia River) เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ ปจจุบันเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการทองเที่ยวของสเปนภูมิภาค

ตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต และยังเปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ 

สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รูจักกันในชื่อ บา

 

 

 

ระยะทาง 396 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 5.30 ชม. 
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เลนเซีย หรือ ไอคางคาว เปนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียง

อันดับตนๆ 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม ALAMEDA PLAZA หรือเทียบเทา 

วันที่สามของการเดินทาง         วาเลนเซีย – ชมเมืองเกาวาเลนเซีย – บารเซโลนา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซ่ึงเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหา

วิหารซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวิหารที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางข้ึนในสไตล

ผสมผสานอาทิ กอธิค , นีโอคลาสสิก , บาร็อค และอื่นๆ ดานขางจะเปน เอล มิกู

เลต (El Miguelete) เปนหอระฆังที่ถูกสรางข้ึนในชวงระหวางป 1381 และ

สิ้นสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญอุปถัมถประจําเมือง ตลอด

สองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึกมากมาย 

จากน้ันนําชมเขตเมืองใหมที่ตั้งของทาเรือเปนโครงการที่ย่ิงใหญที่สุดในเมือง 

ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร,โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ

อุทยานสมุทรภูมิศาสตร 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝงทะเล กอสตา เดล อะซาร (Costa del 

Azahar) หรือ ชายฝงดอกสมบาน ตั้งชื่อตามสวนสมที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝงและ

สงกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร

เรเนียน จนเขาสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา 

และเมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน 

ระยะทาง 351 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 5.15 ชม. 
 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาวผัดสเปน)  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ีของการเดินทาง         บาเซโลนา – ซากราดา แฟมิเลีย – ปารค  กูเอล – OUTLET 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย La Sagrada Familia  โบสถ

ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิก

ชาวคาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปน

อารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึง

ปจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก 

โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นํา

ทานเขาชมปารค กูเอล (Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชว

ผลงานอันโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ 

ที่ถูกลอมรอบดวยความรมร่ืนของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงาน

กระเบื้องที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปน

เอกลักษณอยางมาก ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา

มากมาย 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 

ระยะทาง 39 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง           บารเซโลนา – ซาราโกซา – มาดริด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองหลักของอดีตราชอาณา

จักรอารากอน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน เมืองซาราโกซา

เปนเมืองที่มีภูมิทัศนที่หลากหลาย ตั้งแตทะเลทราย ปาหนาทึบ ทุงหญา ไป

จนถึงทิวเขา นําสูจตุรัสกลางเมือง “พลาซา เดล ปลาร “ (Plaza del Pilar) จตุรัส

ใหญสวยงามของเมือง สไตลบาร็อค นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารแมพระแหงเสา

ศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of our Lady of the Pillar) 

ระยะทาง 313 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศ

สเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอัน

ทันสมัยล้ํายุค ที่ซ่ึงกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมา

ที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 

1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และ

สูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป   

ระยะทาง 314 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง   

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเทา 

วันที่หกของการเดินทาง        มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของ

สเปน องคการ UNESCO ยังไดข้ึนทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 

1985 ชมรางสงนํ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางข้ึนตั้งแต

ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับ

การยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน 

และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงนํ้าประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา 

25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร 

จุดเร่ิมตนของรางสงนํ้าน้ี เร่ิมตั้งแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงนํ้าเขามาในเมือง 

รางสงนํ้าแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลัก

ของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอด

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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สองขางทาง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หมูหันสเปน)  

 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมาดริด เพ่ือนําทานเขาชมพระราชวังหลวง 

(Palacio Real) ซ่ึงตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมนํ้าแมนซานาเรส สวยงามโออา

อลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 

1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบ

ฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซ่ึงนอกจากจะมี

การตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปน

ในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, 

อาวุธ จากน้ันชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพ่ือแวะถายรูปกบั

อนุสาวรียดอนกิโฆเต (Donquixote)  ผานชมอนุสาวรียนํ้าพุไซเบเลส 

(The Cibeles Fountain) ตั้งอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซ่ึง

เปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคาร

สวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ ง  4 มุมไดแก  ธนาคารแหงชาติสเปน,

กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย

วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta de 

alcala) สรางข้ึนในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือถวายแดพระเจาชารลสที่ 

3 ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถายรูปกับรูปปนหมีเกาะตน

เชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณ

สําคัญอีกแหงของกรุงแมดริด จากน้ันนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซ่ึงเปนจตุรัสใจ

กลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปน

ศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสาย

สําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย 

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 เขาสูที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง             สนามบิน – อาบูดาบี  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําเดินทางสูสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez 

Madrid Barajas Airport) เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และเลือกซ้ือสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 
 
 

09.30 น. ออกเดินทางกลับสูอาบูดาบี้ โดยสารการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY76 

***คณะที่เดินทางต้ังแตวันที่ 23 มี.ค. เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 

10.00 น. และถึงอาบูดาบี้ เวลา 19.45 น.*** 

 

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นําทานเปลี่ยนเคร่ือง เพ่ือเดินทางตอ  

23.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY406 

***ต้ังแตวันที่ 23 มี.ค. เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 23.25 น. และถึง

อาบูดาบี้ เวลา 09.10 น.*** 
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วันที่แปดของการเดินทาง              อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

08.55 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย ,ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
โปรแกรม : ไฮไลท สเปน (มาดริด - มาดริด) 

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) 

    กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

กุมภาพันธ : 2-9 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 39,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 39,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 4,500.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 39,900.- 
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เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  15,000.- 

ในกรณีทมีีวีซาแลวหรือดําเนินการย่ืนวซีาเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 

    

    กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

กุมภาพันธ : 9-16, 16-23 ก.พ. / 23 ก.พ.-2 มี.ค. 

มีนาคม : 2-9, 9-16, 16-23, 23-30 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 43,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 43,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 4,500.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 43,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
43,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  15,000.- 

ในกรณีทมีีวีซาแลวหรือดําเนินการย่ืนวซีาเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 

    

 

                               

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ืนไขกรมธรรม) 
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** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน 

9. มัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

 

อัตราน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 

2.คาใชจายสวนตวั อาทเิชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3.คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4.คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

5.คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ วันละ 100 

บาท x  8 วัน = 800 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน: 6 x 2 = 12 ยูโร) 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 

     เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ 

    คาใชจายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงเหต 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่

คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน 

ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง

บริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวน

หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสาํหรับติดวีซาไมต่าํกวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสอืเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน

เลม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิกภายใน   45 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

2. แจงยกเลิกภายใน   30 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 20 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 80 % จากราคาทัวร 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 



MAD-EY001 : MAD - MAD 8 D 5 N (EY) created11-11-2016  หนา 10 จาก 14 
               

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ่นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณวีีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธ   วีซา หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกบัทานเปนกรณีไป 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง

ใหญกับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณท่ีีอาจมกีารแยกหองพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพ่ือใหเกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และ

ไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ  

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคาร 

                                                                                  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง

ไมชํารุด 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม

ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวน

ลูกคาทํารายการเดินบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ

ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดอืน  ในกรณีที่มีไม

ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม

ใหม) 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชือ่-สกุล ใหตรงตาม

หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรพัยในขอ 3.1 

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

     3.4.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลทีอ่อกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ

บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชือ่ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 

กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให   

     3.4.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มกีารชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.3. ตองใช สูติบัตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง 

เทาน้ัน หรือใชทะเบียนสมรส (ในกรณีแตงงาน)  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา** 

 

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
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- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา

เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก

คาใชจายให) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือ

หนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพนัธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอําเภอตนสังกดั พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที่เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบยีน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ

ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน

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

13. ชื่อบริษัทหรอืรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
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16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งส้ิน 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 


