
 

 

รหัสทัวร B2B1902445 
ทัวรสเปน ดอกสมวาเลนเซยีสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน (EK) 
ชมโบสถซากราดา แฟมิเลีย – ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม – พระราชวังหลวง 
- มหาวิหารแหงโทเลโด  - รางสงน้ําโรมัน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมเสนทางยุโรป เที่ยวสนุก คุมคา ราคาโดนใจ  
ชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่คดัสรรมาอยางดี  

พรอมลิ้มรสอาหารทองถิ่นขึ้นชือ่  
อีกทั้งมีอิสระม้ืออาหาร ใหทานไดเลือกซื้อทานตามปรารถนา 

 
เที่ยวแบบคุมคา สมราคาที่ไดรับ  
**************************** 

นักทองเท่ียวไทยจํานวนไมนอยที่นิยมชมชอบในการเดินทางไปทองเท่ียวในยุโรปอยางมาก 
เพราะดวยสภาวะของอากาศที่เย็นสบาย มีเเหลงทองเที่ยวเกาเเกมากมายหลายเเหงที่
สวยงามเเละนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะประเทศสเปน ที่กําลังมาเเรงเเซงโคงอยาง
มากในหมูนักทองเที่ยว 
 
ประเทศสเปน มีความประวัติศาสตรยาวนานไมเเพประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป เเละมีสถานที่
ทองเทีย่วที่มีความสวยงามมากมายหลายตอหลายเเหงดวยกัน  
 
เมืองทองเท่ียวหลักอยาง มาดริด หรือ บารเซโลนา เเลวน้ัน วาเลนเซีย ถือเปนอีกหน่ึงใน
เมืองที่นามาเท่ียวชมความสวยงามอยางมาก 
 
เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองแหงศิลปะ และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของประเทศ
สเปน มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศ มีเขตเมืองเกาท่ีมีเสนหและนามาเที่ยวมาก
แหงหน่ึงของประเทศ บริเวณยานใจกลางจตุรัสเมือง จะเปนที่ตั้งของศาลากลาง , ที่ทําการ
ไปรษณีย , รานคามากมาย, สนามสูวัวกระทิง และมหาวิหาร วาเลนเซียและยังเปนที่ตั้ง
ของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอล วาเลนเซีย (Valencia Club de 
Futbol) หรือ ไอคางคาว 
 
สมวาเลนเซีย เรียกไดวาเปนราชาแหงสมประเภทที่ใหน้ํามาก มีกลิ่นหอม รสหวาน เรียก
ไดวาเปนหน่ึงในสมที่สําคัญที่สุดในตลาดโลก และเมืองวาเลนเซีย เปนเมืองที่มีการ



 

 

กําหนดการเดินทาง :  
10-17 มิ.ย.62         ราคา  41,900.-
           
11-18 ส.ค.62         ราคา  48,900.- 
 
16-23 ก.ย.62         ราคา  41,900.- 
 
14-21ต.ค.62         ราคา  42,900.- 
 
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 62        ราคา  41,900.- 
    

เพาะปลูกไรสมมากที่สุดในสเปน ดวยสภาพอากาศที่ดี ดินที่ดี จึงทําใหสมที่เพาะปลูกที่
เมืองน้ี มีรสชาติหวานอรอย 
 

ดอกสมวาเลนเซียสีทอง 
สเปน 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส [EK] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- เขาชมโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศักดิ์สิทธิ ์
- สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี   
- ช อ ป ปم� งสิ น ค าแบ รน ด เน ม  ที่  La Roca Village Outlet, Las Rozas 

Village Outlet 
- เขาชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) 
- ชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 

ของสเปน 
- ตื่นตากบัรางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) สรางขึ้นตัง้แตศตวรรษท่ี 

1 ทีเ่มืองเซอโกเบีย 
*** เมนูพิเศษ....ขาวผัดสเปน , หมูหัน  *** 

  



 

 

  
 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก  
 
*** คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางสูดูไบเวลา 01.05 น. และ
ถึงสนามบินดูไบ เวลา 05.00 น.*** 
 

 
 
 
01.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส  EK 385 
 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
08.15 น. ออกเดินทางสูเมืองบาเซโลนา โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 101 

*** คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางสูบาเซโลนา เวลา 07.50 
น. และถึงสนามบินบาเซโลนา เวลา 12.25 น.*** 

 
13.25 น. ถึงสนามบินสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง 
เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบาร
เซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูง
ชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ตั้งของป�อมปราการ
หลายแหง จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

วนัที�สอง ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์นู  



 

 

สนามคัมป�นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถึง
เกือบ 99,000 คน อิสระใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ 
MEGA STORE ของ ทีมบารเซโลนา 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาที่พัก LEONARDO HOTEL LAS RAMBLAS หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  

นําทานเขาชมภายใน โบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  
โบสถศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี 
สถาปนิกชาวคาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะ
เฉพาะถิ่นและเปนอารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่มสรางตั้งแตป 
1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนส
โก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดน
แปลกตาไมเหมือนที่ ใดในโลก นําทานเขาชม ปารค กูเอล (Parque 
Guell) สวนสาธารณ ะขนาดใหญ ที่ โชวผลงานอันโดดเดนทางด าน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวย
ความรมรื่นของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน
รูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณ
อยางมาก ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

วนัที�สาม โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี – ปารค์ กูเอล – Outlet – ถนน ลา รมับลาส 
– Outlet - ถนน ลา รมับลาส



 

 

บาย นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม
ชั้ น นํ า ม า ก ม า ย  อ า ทิ  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 จากน้ันนําทานเดินเลนบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La 
Ramblas) ถือเปนถนนชื่อดังของเมืองบารเซโลนา นอกจากจะสะอาด
สะอานและมีตนไมคอยสรางความรมรื่นใหตลอดทางแลว ยังมีรานคา
มากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายน้ีเปนที่ตั้งของอนุสาวรียคริสโตเฟอร 
โคลัมบัส Christopher Columbus ผูคนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492    

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาที่พัก LEONARDO HOTEL LAS RAMBLAS หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลน
เซีย แควนปกครองตนเองที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน 
ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําตูเรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 
3 ของประเทศสเปน และยังเปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ 
สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของ
ศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูวัวกระทิง 
 

วนัที�สี�  บาเซโลน่า – วาเลนเซยี – มหาวหิารวาเลนเซยี – เขตเมอืงใหมบ่าเลนเซยี 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน,Paella) 
 
บาย นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการ

ไปรษณีย, รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย 
หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa 
Maria de Valencia) มหาวิหารที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้น
ในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, บาร็อค และอ่ืนๆ ดานขางจะ
เปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 
1381 และสิ้นสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญอุปถัมถ
ประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และรานขาย
ของที่ระลึกมากมาย จากน้ันนําชมเขตเมืองใหม ที่ตั้ งของทาเรือเปน
โครงการที่ยิ่ งใหญที่สุดในเมือง ประกอบไปดวยโรงภาพยนตร, โรง
ศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและอุทยานสมุทรภูมิศาสตร 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BONAIRE หรือ
เทียบเทา 

 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

   
  นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน เมือง

แหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศให
เมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่
สวยงาม โดยมีแม น้ําเทกัส ไหลผานเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเปน

วนัที�หา้ วาเลนเซยี - โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – กรุงมาดรดิ – ชมเมอืง 



 

 

เอกลักษณที่นาชื่นชมที่สุดของการจัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัว
เมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหง  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บาย  นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่

ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษ
ที่ 13  ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยาง
งดงามวจิิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน  

 
  จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน 

ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอัน
ทันสมัยล้ํายุค ท่ีซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมา
ที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 
1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก 
และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปตยกรรมที่
สวยงามอยู ม ากมาย ทั้ งอนุสาวรียนํ้ า พุ ไซ เบ เลส (The Cibeles 
Fountain) ตั้งอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเปนวง
เวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคาร
สวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ ง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,
กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย
วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta 
de alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระ
เจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเด
เอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต 
(Donquixote)  

 
คํ่า     อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

 
ที่พัก  นําทานเขาที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS GETAFE หรือเทียบเทา 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 

 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริม
ฝم�งแมน้ําแมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป 
พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบา
โรค  โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่ ง เศสและอิตาเลียน 
ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยาง
งดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน 
รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช, อาวุธ 
(หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธี
ภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez 
เปนการทดแทน) จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุก
ฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรีย
ดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 
บาย จากน้ันนําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานไดเดินเลน

เลือกซื้อสินคามีกวารอยรานคา อาทิ เชน Amani, Barbour, Coach, 
Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 
Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, 
Calvin Klein ฯลฯ 

 

วนัที�หก มาดรดิ – พระราชวงัหลวง - Outlet  



 

 

คํ่า     อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
ที่พัก  นําทานเขาที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS GETAFE หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
 

นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึง
ของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลก
ในป 1985 ชมรางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้น
ตั้งแต ศตวรรษท่ี 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวสัดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยาง
ใด จึงไดรบัการยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญ
ที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึ้นจาก
หินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่
สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เริ่มต้ังแตนอกเมือง แลว
ลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง
เซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึง่
เต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (หมูหันสเปน, Suckling 

Pig) 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) นําทานสู พลาซา มายอร 
(Plaza Mayor of Madrid) ใกล เขตปู เอตาเดลซอล หรือประตูพระ
อาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน 
(กิโลเมตรที่ ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย 

วนัที�เจด็ เซอโกเบยี – มาดรดิ - พลาซา่ มายอร ์



 

 

นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคา
และหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตน
เ ช อ รี่  ( The bear and the cherry tree in Madrid) อั น เ ป น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย 

 
 นําทานเดินทางไปยังสนามบินมาดริด 
 
22.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK 144 

*** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
21.40 น. และถึงสนามบินดูไบ เวลา 07.45 น. *** 

 
 
 
 
 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 

372 
 *** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 

09.30 น. และถึงสนามบินดูไบ เวลา 18.40 น. *** 
 
19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

############################################### 
############################################ 

 

วนัที�แปด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  



 

 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ   1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, 
การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 10 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรม : ดอกสมวาเลนเซียสีทอง 
สเปน 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส [EK] 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย,  
ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ  
ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

10-17 มิ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.
- 

11-18 ส.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 24,900.- 5,500.
- 

16-23 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.
- 

14-21 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 24,900.- 5,500.
- 

28 ต.ค-04 พ.ย.62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,500.
- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 



 

 

        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  
         คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
       ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ือง
สุขภาพสามารถ 
 สอบถามขอมูล  เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

          เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
          เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
          **ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
          [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซา

ในวนัย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย ( 24 ยูโร) 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงิน

มัดจําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันที 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการ
จองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ
, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 

  ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ
ทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึง
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวี
ซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

  ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู



 

 

ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทํา 
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่  บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) 

เน่ืองจากเกิดความ 
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป   

ชําระคาเสียหายตางๆ 
ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณี เจ็บป�วย  จนไมสามารถเดินทางได  ซึ่ งจะตองมี ใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา 

    การเล่ือนการเดินทางของทาน   ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนได 
    คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทาน

ไดชําระคา 
    ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา 
คามัดจําต๋ัว 
    เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่
กรุปออกเดินทางไม 
    ครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการ ไมคืน 

    คาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม

ของเจาหนาที่ ไมวา 
    เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว  
  (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple   
  Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม 
  มีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่
ม ี
   อุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น
มากและหองพักในเมืองเต็ม  

    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะ 
   ทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมี 
   ลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวนัย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                   
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไป
ถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ



 

 

ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม
ทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบบั
ภาษาอังกฤษ โดยระบชุื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบบั 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ



 

 

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 



 

 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก

ทราบ)......................................... 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 



 

 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 
 
 
 
 


