
 

 

รหัส ZETZBCN01 
ทัวรสเปน [เลสโก โฮลา โฮลา ] 7 วัน 4 คืน (CX) 
สวนสาธารณะซิวทาเดลลา - สนามฟุตบอลคัมป� นู 
มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - คาซา บัตโล  - โบสตประจําเมืองบารเซโลนา  
ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา  
รูปปم�นกาลิเลโอ - อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส - พระแมมารียองคสีดําแหงมอนตเซอรรัต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง  (-/-/-) 

15.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร M สายการบิน 
Cathay Pacific Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง 

17.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ
ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX708  

** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
21.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง  
 
 
 
 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - ทาอากาศ

ยานนานาชาติบารเซโลนา เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน - เมืองบารเซโลนา - 
ประตูชัยเกาแก ประจําเมืองบารเซโลนา - สวนสาธารณะซิวทาเดลลา - สนาม
ฟุตบอลคัมป� นู - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - คาซา บัตโล - คาซา มิลลา - 
โบสตประจําเมืองบารเซโลนา - ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา 
คาตาลานา - รูปปم�นกาลิเลโอ - อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส   (-/-/-)      

00.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบารเซโลนา เมืองบารเซโลนา ประเทศ
สเปน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways  เที่ยวบินที่ CX321  

** ใชเวลาบนิประมาณ 13 ช่ัวโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบารเซโลนา เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองบารเซโลนา (Barcelona) เมืองหลักของแควนกาตาลุญญา 
และเปนเมืองใหญอันดับสองทั้งในดานขนาดและประชากรของประเทศสเปน ต้ังอยูบน
ชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย เปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตร
อันยาวนาน เคยเปนอาณานิคมของโรมันมากอน เคยถูกยึดครองโดยชาติตางๆหลาย
คร้ัง รวมทั้งประเทศฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ. 1640 เมืองบารเซโลนาเปนเมืองที่มีช่ือเสียง
ดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวยามราตรีที่ ร่ืนเริงสนุกสนาน มี
สถาปตยกรรมเกาแกที่สําคัญมากมาย เคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกคร้ัง
ที่ 22 และเมื่อป ค.ศ. 1888 เคยเปนที่จัดงานแสดงสินคาโลก (World's Fair)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ผานชม ประตูชัยเกาแก ประจําเมืองบารเซโลนา (Arc De Triomf of 
Barcelona) สรางจากอิฐสแีดง มีความละเอียดสวยงามและวิจิตรกวาประตูชัยใดใน
ทวีปยุโรป ดวยดีไซนแบบ Neo-Mudejar สไตล สรางขึ้นในโอกาส Barcelona 
World Fair ในป ค.ศ. 1888 บริเวณเดียว ผานชม สวนสาธารณะซิวทาเดลลา 
(Ciutadella Park) เปนสวนสาธารณะของชาวเมืองที่สวยงามรมร่ืน มีอนุสาวรีย
น้ําพุขนาดใหญต้ังเดนเปนสงาอยูภายใน  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลคัมป� นู (Camp Nou Stadium) 
เปนสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา ยอดทีมแหงศึก ลา ลีกา ที่มีแฟนบอล



 

 

อยูทั่วทุกมุมโลก เร่ิมกอสรางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปดใชอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทั้งสิ้น 98,772 คน สนามแหงน้ี 
เคยรองรับแฟนบอลในระหวางเกมสฟุตบอลโลกถึง 115,000 คน ซึ่งที่น่ังช้ันสุดทายมี
ความสูงถึง 157 ฟุต ป 1994 สนามฟุตบอลคัมป� นู กลายเปนสนามฟุตบอลที่ใหญ
ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกภายในรานเมกะสโตร 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย (La Sagrada 
Familia) เปนสถาปตยกรรมประจําเมืองบารเซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดย 
อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) สถาปนิกชาวกาตาลา เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรน
นิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นลักษณะอารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ผลงานช้ินน้ี
เร่ิมสรางตั้งแตป ค.ศ. 1882 มีกําหนดกอสรางหอคอยทั้งหมด 18 หอคอย นับต้ังแตป
เร่ิมสรางจนถึงปจจุบันสรางเสร็จไปแลวเพียงแค 8 หอคอย งานคืบหนาไปประมาณ
รอยละ 50 เกาดี สถาปนิกผูออกแบบถูกรถรางทับเสียชีวิตเมื่อป ค.ศ. 1926 โดยศพ
ของเขาไดถูกฝงไวใตมหาวิหารซากราดาฟามีเลียแหงน้ีดวย แมเกาดี จะเสียชีวิตไป
แลว แตผูรวมงานของเขายังคงสานตอโครงการโดยอาศัยรูปถาย ภาพราง และ
แบบจําลองที่เกาดี ไดทําไว แตแลวในป ค.ศ. 1936 โครงการก็ตองหยุดชะงักเพราะ
สงครามกลางเมือง หองใตดินและแบบจําลองอยางละเอียดก็ถูกเผาทําลาย แตเมื่อ
สิ้นสุดสงครามทีมงานก็กลับมาทํางานกันตอ โดยอาศัยภาพราง ภาพถายและ
แบบจําลองอางอิงจากสวนอ่ืนๆ ที่ รอดพนจากการถูกทําลาย ภายหลังได นํา
คอมพิวเตอรมาใชออกแบบ แตถึงจะใชเทคโนโลยีมากมายมาชวย กวาโครงการน้ีจะ
เสร็จก็อีกยาวไกลถึงป ค.ศ. 2026 ในอนาคต ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1984 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ คาซา บัตโล (Casa Batllo) สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 
1877 จากน้ันเจาของบานจึงไดให อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) เขามาปรับปรุง
และออกแบบตัวบานใหใหม จนกลายเปนบานรูปรางดังที่เห็นในปจจุบันน่ี ซึ่งหากมอง
จากภายนอกของตัวบาน สิ่งที่โดดเดนที่สุดก็คือสวนของหลังคาบาน ที่ออกแบบใหดู
คลายกับหลังของมังกร แถมยังตกแตงดวยกระเบ้ืองสี เหมือนเกล็ดของมังกรจริงๆ มี
รูปทรงแหลมอยูขางหลังของมงักร เช่ือกันวาน่ันคือดาบของเซนตจอรจ นักบุญผูพิทักษ



 

 

ของเมืองบารเซโลนา ทั้งการวาดลวดลายและรูปแบบของระเบียงมีลักษณะเปนกระดูก
เรียงตอกันคลายกับปราสาทในเทพนิยาย 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ คาซา มิลลา (Casa Mila) เปนหน่ึงในผลงานศิลปะ

ดวยเอกลักษณที่เดนสะดุดตาของตัวอาคารที่ถูกสรางในสไตลอารตนูโว ที่ดูคลายคลื่น
ในทะเลและภูเขา มีระเบียงรูปรางแปลกตาคลายรังนก จะเปนผลงานของใครไปไมได
เลย นอกจาก อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) ภายในอาคารมีทั้งหมด 9 ช้ัน โดย
แบงเปน ช้ันใตดินที่เปนโรงจอดรถแหงแรกของเมืองบารเซโลนา ช้ันลางไวสําหรับทํา
การคา จากน้ันก็เปนสวนออฟฟศในช้ันลอย ที่พักของเจาของตึกอยูที่ช้ันหน่ึง สวนช้ันที่ 
2-5 เจาของตึกไดทําเปนหองเชา ช้ันถัดไปเปนหองใตหลังคาจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติ ผลงานและแรงบันดาลใจของเกาดี ช้ันดาดฟ�าเต็มไปดวยประติมากรรมหิน
ทรายแกะสลักเปนรูปทรงประหลาดมากมาย 



 

 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสตประจําเมืองบารเซโลนา (Cathedral of 
Barcelona) โบสถสไตลกอธิค ที่มียอดสูงแหลมเดนช้ีขึ้นฟ�า ที่ดานหนาโบสถน้ันคือ
พลาซาที่เปนที่ต้ังของตลาดในชวงเทศกาล และเปนที่น่ังพักของผูคนที่สัญจรไปมา  

 นําทานเดินทางสู ถนนลา ลารัมบลาส (La Rambls) ถือเปนถนนช่ือดังของเมือง
บารเซโลนา ถนนชอปปم�งสายใหญ ที่นอกจากจะสะอาดสะอานและมีตนไมคอยสราง
ความรมร่ืนใหตลอดทางแลว ถนนแหงน้ีมีความยาวโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีสีสัน
เสนหที่นาประทับใจ ทั้งยังมีรานรวงรองรับสําหรับผูมาเยือน ทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน ทําใหมีผูคนสัญจรไปมา ราวกับวาน่ีเปนถนนที่ไมเคยหลับใหล อิสระใหทาน
ไดชอปปم�งตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเส้ือผาแบรนดเนมทั้ง H&M, 
Zara, Beneton, Topshop นอกเหนือจากน้ียังมีสิ่งปลูกสรางช้ินสําคัญที่แสดงให
เห็นถึงสถาปตยกรรมอันสวยงามลํ้าคาของถนนสายน้ี คือ นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก 
กับ โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา (Palau de La Musica Catalana) 
ผลงานจากสถาปนิกสมัยใหม  Lluis Domenech i Montaner เปนห น่ึ งใน
คอนเสิรตฮอลลช้ันนําของโลก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 สําหรับคุณคาดานความสวยงาม
และสถาปตยกรรมรวมถึงสถานะของสถานที่น้ีเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
ความพิศวงทางศิลปะน้ีอุทิศใหกบัวงการดนตรี ปจจุบันเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกิจกรรม
ทางสังคม ธุรกิจและที่พลาดไมไดเลย คือ รูปปم�นคนดัง (Human Statues) มากมาย
ที่ต้ังอยูบนถนนเสนน้ี เชน นักดาราศาสตรช่ือดังอยาง รูปปم�นกาลิเลโอ (Galileo 
Statues) บริเวณปลายของถนนยังเปนที่ต้ังของ อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส 
(Christopher Columbus Monument) เปนอนุสาวรียบนเสาสูง 60 เมตร 
สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกการเดินทางคร้ังแรกของ คริสโตเฟอร โคลัมบัส คร้ังที่
เดินทางไปพบประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาที่เปนสิ่งเตือนวาคริสโตเฟอรโคลัมบัส
รายงานตอสมเด็จพระราชินี Isabella I และ King Ferdinand V ที่เมืองบารเซโล
นาหลังจากเดินทางไปทวีปอเมริกาเปนคร้ังแรก 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 



 

 

  นําคณะเขาสูที่ พัก Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona 
หรือเทียบเทา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม เมืองบารเซโลนา - หุบเขามอนตเซอรรัต - ขึ้นสูยอดเขามอนตเซอรรัตโดย

กระเชาลอยฟ�า - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต - พระแมมารีย
องคสีดําแหงมอนตเซอรรัต - เมืองซาราโกซา - จัตุรัสเดอรฟวลาร - มหาวิหาร
แมพระแหงเสาศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังอัลจาฟเลีย   (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  หุบเขามอนตเซอรรัต (Montserrat Mountain) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ที่อยูไมไกลจากเมืองบารเซโลนา เปน
เมืองหลวงของแควนคาตาโลเนีย ของประเทศสเปน มีความพิเศษคือลักษณะของภูเขา
ที่มีรูปรางหยักและสูงใหญ คําวา “มอนตเซอรรัต” หรือภูเขาที่มีความหมายวา “ฟน



 

 

ปลา” ในภาษาสเปน ความสวยงามแปลกตาน้ีคงเปนจุดหน่ึงที่ทําใหผูคนหลั่งไหลกันมา
ทองเที่ยวที่น่ี  
นําทานเดินทาง ขึ้นสูยอดเขามอนตเซอรรัตโดยกระเชาลอยฟ�า (Up Montserrat 
Mountain by Cable Car) เปนที่ต้ังของ และ เพื่อ เขาชม มหาวิหารซานตามา
เรีย เดอ มอนตเซอรรัต (Santa Maria de Montserrat) อีกหน่ึงมหาวิหาร
ศักด์ิสิทธิ์ที่ตัง้อยูบนระดับความสูง 1,236 เมตร ภายในมหาวิหารยังเปนที่ประดิษฐาน
ของ พระแมมารียองคสีดําแหงมอนตเซอรรัต (Black Madonna หรือ Black 
Virgin) นักบุญอุปถัมภของแควนคาตาโลเนีย และยังมีความเช่ือวา ในบริเวณมหา
วิหารหรือในหุบเขาแหงน้ี อาจเปนที่ซอนของจอกศักด์ิสิทธิ์ตามตํานานความเช่ือใน
ศาสนาคริสตอีกดวย ภายในมหาวิหารตกแตงประดับประดาดวยศิลปะแบบวิจิตร
สวยงามอลังการ ในอดีตชาวโรมนัโบราณนิยมเดินทางขึ้นภเูขามอนตเซอรรตัแหงน้ีเพือ่
ไปนมัสการเทพวีนัส กอนศาสนาคริสตจะเขามาในชวงศตวรรษที่ 9 นํามาซึ่งการสราง
โบสถซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต ในป ค.ศ. 1025 และสรางรูปปم�นพระแมมารี
องคสดํีา สาเหตุที่พระแมมารีมรูีปพรรณเปนสีดําเขมน้ียังไมเปนทีย่ืนยันแนชัด บางก็วา
เปนเพราะการเลือกใชชนิดของไมในการแกะสลักที่เมื่อกาลเวลาผานไปจึงเกิดสีที่เขม
ดํา หรือเปนเพราะคอนเซปตของชางยุคน้ันที่จงใจเลือกสีของธรณีอันอุดมสมบูรณ ** 
การเดินทางขึ้นสูยอดเขา อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับ
สถานการณ และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม ยอด
เขาได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ 
** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
50 นาที) เปนเมืองที่มีอายุกอนคริสตกาล โดยแตเดิมน้ันบริเวณที่ต้ังของเมืองแหงน้ี
เปนเพียงหมูบานของชาวเคลติเบเรียน กอนที่กองทัพคารเทจ จะเขามาต้ังเปนหมูบาน
ใหมบนบริเวณเดิมที่มี ช่ือวาซัลดูเบา และอยูยาวนานมาจนถึงในชวงปลาย ของ
คริสตศตวรรษ 1 ซึ่งตรงกับยุคของ จักรพรรดิออกุสตุส พระองคไดสงกองทัพโรมันเขา
มาแผอิทธิพลยังดินแดนคาบสมุทรไอบีเรีย รวมทั้งที่หมูบานแหงน้ีก็ถูกกองทัพโรมัน
เขายึดครอง และกลายมาเปนที่ ต้ังของกองทหารโรมันที่รักษาดาน กอนที่จะมีการ
พัฒนาขึ้นมาเปนเมืองที่มีช่ือ ไกซาเรากุสตา โดยในยุคน้ันเมืองแหงน้ีมีฐานะเปนถึง
เมืองหลวงของจังหวัดฮิสปาเนียซีเตรีออร ในการปกครองของอาณาจักรโรมัน และอยู
ยืนนานมาจนเขาสู วงตนคริสตศตวรรษที่ 7 ชาวอาหรับที่เขารุกรานและสามารถ
ครอบครองเมืองแหงน้ีไดสําเร็จ กอนที่จะเปลี่ยนช่ือเมืองมาเปน ซารากุสตา และ
ภายหลังก็ไดเขาเปนสวนหน่ึงของ อาณาจักรกาหลิบแหงกอรโดบาของราชวงศอุไมยัด 
โดยตัวเมืองน้ันไดมีการพัฒนาและผสมผสานงานทางดานสถาปตยกรรมจนโดดเดน
และมีความทันสมัยมากที่สุดในภาคเหนือของคาบสมุทรไอบีเรีย กอนที่  ชวง



 

 

คริสตศตวรรษที่ 11 เมืองแหงน้ีจะเผชิญกับความวุนวายของการแยงอํานาจกันเองใน
หมูอาณาจักรชาวมุสลิมที่แตกตัวออกมาจากการลมสลายของอาณาจักรกอรโดบา จน
ในที่สุดแลวคริสตศตวรรษที่ 12 ชาวอารากอน ที่เปนกลุมคนที่นับถือคริสตศาสนาได
เขามายึดครองเมืองแหงน้ีไดสําเร็จจากพวกอัลโมราวิด กอนที่จะต้ังใหเมืองแหงน้ีเปน
เมืองหลวงของราชอาณาจักรอารากอน กอนที่อาณาจักรแหงน้ีจะมสีวนในการรวบรวม
แผนดินในคาบสมุทรไอบีเรียจนกลายมาเปนประเทศสเปนในเวลาตอมา ทําใหเมืองซา
ราโกซา มีความสําคัญในเชิงจิตวญิญาณของการเปนสเปนอยางแทจริง แมจะไมไดเปน
เมืองหลวงของประเทศสเปนในยุคหลังที่รวบรวมเปนบึกแผนแลว แตเมืองแหงน้ีก็
ยังคงความสําคัญมาจนถึงทุกวันน้ี 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดอรฟวลาร (Plaza del Pilar) สถานที่สําหรับการเดินเทา
ชมเมือง เปนจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีความเกาแกมาตั้งแตสรางเมือง เปนศูนยกลางของ
เมืองซาราโกซา อีกทั้งจัตุรัสแหงน้ียังเปนหน่ึงในจัตุรัสทีใ่หญทีสุ่ดในทวีปยุโรป เปนที่ต้ัง
ของโบสถ วิหาร และอาคารสําคัญเกาแก แวดลอมดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอ
คลาสสิก สวยงามและโดดเดนไมแพกัน โดยมีอนุสาวรียที่สําคัญๆ ต้ังอยูหลายจุด
ดวยกัน ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนผูที่สรางความเจริญใหกับเมืองแหงน้ี 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of 
our Lady of the Pillar) หรือที่รูจักในนาม ซานตามาเรีย เดอรฟวลาร สถานที่ที่
นับวาเปนมรดกทางสถาปตยกรรมอันล้ําคาของประเทศสเปน มีขนาดใหญเปนอันดับ 
9 ของโลก สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1681-1872 ใชเวลาสรางยาวนานถึง 191 ป มี
เร่ืองราวจากสมยัอดีตกาลตามตํานานสมัยแรกเร่ิมของคริสตศาสนากลาวไววา นักบุญ
ยาค็อบอัครสาวกไดมาเผยแพรธรรมที่เมอืงซาราโกซา ทานกําลังทอแทมากเพราะมีคน
กลับใจนอยมาก งานเผยแพรธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมายนัก วันหน่ึงทานเห็น
พระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนทานไปยังเมืองเยรูซาเล็ม ในนิมิตน้ันพระนางปรากฎ
อยูบนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมูเทพนิกร และเช่ือกันวาเปนเสาศักด์ิสิทธิต์นเดียวกับที่เปน
ที่เคารพนับถือกันในเมืองซาราโกซาในปจจุบัน 
นําทาน ถายรูป เปนที่ ระลึก  กับ  พระราชวังอัลจาฟ เลีย (Palacio de la 
Aljaferia) พระราชวังถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 11 เปนพระราชวังฤดูรอนสําหรับ
ผูปกครองมุสลิมในสมัยอดีต ที่ยังคงความสวยงามดวยสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกัน



 

 

อยางลงตัว ซึ่งสวนที่มีความเกาแกที่สุดของพระราชวังแหงน้ีก็คือในสวนของทาวเวอร 
(Troubadour) หรือหอคอยซึ่งจะมีลักษณะเปนฐานส่ีเหล่ียมมีการประดับประดาดวย
โมเสกไดอยางงดงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
   นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Goya, Zaragoza หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่ เมืองซาราโกซา - เมืองเซโกเวีย - สะพานสงน้ําโรมันโบราณแหงเมืองเซโกเวีย - 

มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย - เมืองมาดริด - สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร
นาเบว - ประตูชัยเกาแก ประจําเมืองมาดริด - น้ําพุเทพีแหงชัยชนะ - ที่ทําการ
ไปรษณีย - พระราชวังหลวงแหงเมืองมาดริด - อนุสาวรียเซอรแวนเตส - 
อนุสาวรียดอนกิโฆเต -  วิหารหลวงประจําเมืองมาดริด             
                 (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 10 
นาที) แควนคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน เปนอีกเมืองที่นักทองเที่ยวตางให
ความสนใจไมแพเมืองอ่ืนๆ โดยเมืองเซโกเวีย น้ันเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญมากมาย 



 

 

ไดแก มหาวิหาร สะพานสงน้ําโรมันโบราณ ปราสาท และโบสถหลายแหงที่ เปน
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก เชน ซานเอสเตบัน ซานมารติน และซานมียาน รวมไป
ถึงเขตเมืองเกาลอมรอบดวยกําแพงที่สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 8 (บนฐานที่มั่น
ของโรมัน) และไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษที่ 15 ไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สะพานสงน้ําโรมันโบราณแหงเมืองเซโกเวีย 
(Roman Aqueduct of Segovia) เปนสัญลักษณที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ีมากที่สุด 
โดยสะพานสงน้ําแหงน้ีถกูสรางขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 1 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 2 
โดยชาวโรมันขณะที่กําลังขยายอํานาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนําน้ําจาก แมน้ําฟรีโอ 
(Rio Frio) ซึ่งหางออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเขาสูตัวเมือง ซึ่งตองยกระดับตัว
สะพานขึ้นในชวง 1 กิโลเมตรสุดทายจากภูเขากวาดารรามาถึงกําแพงเมืองเกา ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป 
ค.ศ. 1985  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย (Catedral de 
Segovia) มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์อันวิจิตรงดงามแหงประเทศสเปน เปนโบสถนิกาย
โรมันคาทอลิกสไตลโกธิคที่ต้ังอยูในจัตุรัสกลางเมือง (Plaza Mayor) ของเมืองเซโก
เวีย (Segovia) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับพระแมมารีย ถูกสรางขึ้นใน
ระหวางป ค.ศ. 1525-1577 ในสไตลโกธิคตอนปลาย ซึ่งลาสมัยจากที่อ่ืนๆในทวีป
ยุโรป วิหารหลังเกาตัง้อยูใกลกับ ปราสาทอัลคาซา (Alcazar Castel of Segovia) 
ที่เคยถูกกองกําลังใชในการป�องกันการลอมโจมตี ฝ�ายกบฏมีเจตนาจะใหโบสถในการ
ปกป�องพระธาตุอันศักดิส์ิทธิข์องพวกเขาและใชเปนกาํแพงตอกองทัพในปราสาทอัลคา
ซา (Alcazar Castel of Segovia) ทามกลางสงคราม ไดมีการเจรจาแลกเปลี่ยน
เพื่อหาขอยุติ แตก็ไมเปนผล ทําใหโบสถต้ังอยูทามกลางซากปรักหักพังจากสงคราม 
เน่ืองจากมีความกลัววาโบสถจะถูกการโจมตีอีกคร้ัง จงึไดทําการยายโบสถแหงน้ีไปยัง
ที่ต้ังในปจจุบัน โดยไดรับการออกแบบจาก Juan Gil de Hontano และดูแลงาน
สานตอดวยลูกของเขา Rodrigo Gil de Hontanon โครงสรางของอาคาร มีหองสูง
สามช้ันและทางเดิน มีหนาตางลวดลายและหนาตางกระจกสีจํานวนมาก ภายในเปน
ลักษณะสไตลที่มีความเปนเอกลักษณของสไตลโกธิคตอนปลาย ยกเวนโดมสรางขึ้น



 

 

เมื่อราวๆป ค.ศ. 1630 โดย Pedro de Brizuela มีหอระฆังทีสู่งถงึเกอืบ 90 เมตร 
เดิมสรางจากไมมะฮอกกานีอเมริกัน มีโครงสรางเปนหลี่ยมมียอดแหลมปลายคลาย
พีระมิด และเปนหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศสเปน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองมาดริด (Madrid) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 
นาที) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบี
เรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนเมืองอันทันสมัย ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงที่สวย 
และอยูในทําเลที่ต้ังที่สูงที่สุดแหงหน่ึงในโลก เปนเมืองที่คร้ังหน่ึงกษัตริยฟลลิปที ่2 ได
ทรงยายที่ประทับ จากเมืองโทเลโดมาประทับที่น่ี และประกาศใหเมืองมาดริด เปน
เมืองหลวงใหมจนถึงปจจุบัน 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลซานเตียโก เบรนาเบว (Estadio 
Santiago Bernabeu) เปนสนามฟุตบอลที่มีช่ือเสียงในเมอืงมาดริด ประเทศสเปน 
เปนสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เร่ิมเปดใชสนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
ค.ศ. 1944 เดิมมีช่ือวา สนามกีฬาชามารติน (Estadio Chamartin) ตามช่ือของ
สนามเดิมของสโมสร เปดใชสนามอยางเปนทางการในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1947 



 

 

เรอัลมาดริดไดประกาศใชช่ือที่ใชอยูในปจจุบันคือสนามกีฬาซานเตียโก เบรนาเบว 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม  ค.ศ. 1955 เพื่อเปนเกียรติแกประธานสโมสรคือ ซานเตียโก 
เบรนาเบว เยสเต (Santiago Bernabeu Yeste) 
สนามแหงน้ีสามารถจุผูชมไดมากที่สุดถึง 120,000 คนหลังจากที่มีการตอขยายในป 
ค.ศ. 1953 หลังจากน้ันก็มีการลดจํานวนความจุลงเน่ืองจากตองการเปลี่ยนแปลง
สนามใหมีความทันสมยัมากขึน้ โดยบริเวณต๋ัวยืนน้ันไดยกเลิกไปในฤดูกาล 1998/99 
ตามกฎของยูฟ�าที่ไมใหมีการยืนชมเกมในขณะที่มีการแขงขันในรายการของยูฟ�า การ
เปล่ียนแปลงสนามคร้ังลาสุดคือการเพิ่มความจุอีก 5,000 ที่น่ังรวมเปน 80,400 ที่
น่ังในป ค.ศ. 2003 และกําลังมีแผนที่จะเพิ่มเติมหลังคาลงไปอีกดวย อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกภายในรานเมกะสโตร  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ประตูชัยเกาแก ประจําเมืองมาดริด (Puerta de 
Alcala of Madrid) ต้ังอยูใจกลางเมืองมาดริด เปนประตูเมืองเกาของเมืองมาดริด
ที่เปนที่ รูจักกันดีที่สุด โดยกษัตริยคารลอสที่ 3 ทรงมีดํารัสใหสรางประตูน้ีในตน
ทศวรรษที่ 1770 เพื่อทดแทนประตูเดิมที่สรางในป ค.ศ. 1559 ใหยิ่งใหญอลังการ
สวยงามขึ้นกวาของเดิม โดยสถาปนิกผูโดงดัง Francisco Sabatini เปนผูออกแบบ
ประตูน้ี และมีการตกแตงดวยรูปสลัก ศิลปะนูนสูง และรูปปم�น  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ น้ําพุเทพีแหงชัยชนะ (Cibeles Fountain) ที่
สรางอุทิศใหแกเทพธิดาไซเบลีน ใชเปนสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆของเมือง 
อาคารสวยงามใกลๆกนัคือ ที่ทําการไปรษณยี (Post Office) ที่ยังคงเปดทําการอยู 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังหลวงแหงเมืองมาดริด (Royal 
Palace of Madrid) ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมนซานาเรส สวยงามโออา
อลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1738 ดวยหินออนทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบ
ฝร่ังเศสและอิตาเลียน บริเวณดานหนาของพระราชวังเปนอุทยานหลวงที่มีการเปล่ียน
พันธุไมทุกฤดกูาล ผานชม อนุสาวรียเซอรแวนเตส (Miguel de Cervantes) กวี
เอกชาวสเปน ที่ ต้ั งอยู เห นื อ  อนุสาวรีย ดอน กิ โฆ เต  (Don Quixote) ใน
สวนสาธารณะแหงน้ี 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ วิหารหลวงประจําเมืองมาดริด (Almudena 
Cathedral) จะเปนโบสถสําคัญของเมืองมาดริด ถือเปนโบสถหลวงของราชวงศ 
มกุฎราชกุมารก็ใชประกอบพิธีบรมราชาภิเษกที่น่ี ต้ังอยูตรงขามกับพระราชวังหลวง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หา เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแหงเมืองโทเลโด - ปราสาทแหงเมือง

โทเลโด - เมืองมาดริด - ยานพลาซา เดอ เอสปานา - ยานพลาซา มารยอร - 
ยานปูเอตาเดลซอล - อนุสาวรียหมีกับตนสตรอเบอรี่ - ถนนกรานด เวีย 

   (B/-/-)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 
นาที) ซึ่งมีความหมายวา เมืองป�อมนอย เมืองแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศ
สเปน มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีแมน้ําเทกัส (Tagus River) ไหลผานเมือง มีมรดก
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงเกาของ
ประเทศสเปน บุคคลและศิลปนทีม่ีช่ือเสียงหลายคนตางเกิดและเคยพํานักอยูในเมืองน้ี 



 

 

เชน การซีลาโซ เด ลา เบกา, พระเจาอัลฟอนโซที่ 10 และเอลเกรโก เมืองโบราณแหง
น้ีเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมือง 2,200 ปมาแลว ในเวลาตอมาไดถูกเปลี่ยนมือ
เขาปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผาตางๆ อาทิ ชน ชาติมัวร จนถึงป ค.ศ. 
1085 จึงไดตกมาอยูภายใตความครอบครองของกษัตริยอัลฟองโซที่ 6 ซึ่งไดทรง
สถาปนาใหเปนนครหลวงแหงจักรวรรดิของพระองคตลอดมา จนกระทั่งกษัตริยฟลลิป
ที่ 2 ทรงยายราชสํานักไปประทบัอยูในเมอืงมาดริด ปจจุบันอารยธรรมของชนตางชาติ
คร้ังกอนยังฝงแนนคละกันอยูในชีวิตประจําวันของชาวเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโทเลโด (Santa Iglesia 
Catedral Primada de Toledo) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
สเปน รองจากมหาวิหารแหงเมืองเซบีญา สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13 และ นําทาน 
ถายรูปเปนที่ ระลึก  กับ ปราสาทแห งเมืองโทเลโด (Alcazar Castle de 
Toledo) หรือ ปราสาทอัลคาซารแหงเมืองโทเลโด ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมและมี
ยอดที่มุมทั้ง 4 มุม ปราสาทแหงน้ีกอสรางดวยศิลปะเรอเนสซองซในคริสตศตวรรษที่ 
16 และเปนที่ประทับของจักรพรรดิการโลสที่  1 (Carlos I) หรือชารลสที่  5 
(Charles) สถานที่แหงน้ีในปจจุบันเปนพิพิธภัณฑทางการทหารและเปนหองสมุดของ
แควนกัสตียาลามันชา ที่บริเวณจุดชมวิวของเมือง 
นําทานเดินทางสู เมืองมาดริด (Madrid) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 
นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ยานพลาซา เดอ เอสปานา (Plaza De Espana) เปนจัตุรัสที่
สําคัญของเมือง มีลักษณะเปนกลุมอาคารคร่ึงวงกลม สรางดวยสถาปตยกรรมแบบ
สเปน ยิ่งใหญ มีน้ําพุตั้งอยูตรงกลาง มีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร เปนที่ที่
เอาไวพบปะ ทํากิจกรรม น่ังพักผอน จัดแสดงงานกลางแจงตางๆที่สําคัญของชาวเมือง 
นําทานเดินทางสู ยานพลาซา มารยอร (Plaza Mayor) ใกลเขต ยานปูเอตาเดล
ซอล (Puerta Del Sol) หรือ ประตูพระอาทิตย ซึง่เปนจัตุรัสใจกลางเมือง นับเปน
จุดนับกิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใต
ดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมือง เปนที่ต้ัง
ของรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของ อนุสาวรีย
ห มี กั บ ต น ส ต รอ เบ อ รี่  (Statue of the Bear and Strawberry Tree) 
สัญลักษณสําคัญของเมืองมาดริดอีกดวย 
นําทานเดินทางสู ถนนกรานด เวีย (Gran Via Road) ช่ือน้ีเปนภาษาสเปนหากแปล
ตรงตัวจะแปลไดวา “ทางที่ยอดเยี่ยม” หรือจะแปลไดอีกความหมายหน่ึงวา “ถนน



 

 

บรอดเวย” ถนนเสนน้ีเปนแหลงชุมนุมของรานคาในเวลากลางวัน และเปนที่รวม
ตัวอยางหนาแนนของบารในยามค่ําคืน มีการใหฉายาวา “ถนนที่ไมเคยหลับใหล” 
เพราะบารคลับตางๆ จะพากันเปดยาวไปจนถึงหกหรือเจ็ดโมงเชาเลยทีเดียว สําหรับ
ทานที่ไมนิยมการชอปปم�งหรือบาร ก็ยังสามารถเดินเลนไปตามถนนชมงานอาคารซึ่ง
สรางไวอยางงดงามอลังการ ซึ่งดูจะขัดแยงในความต้ังใจแตเดิมในการออกแบบวางผัง
ถนนเสนน้ีใหเปนไปแบบเรียบงาย แตกลับออกมายิ่งใหญและสวยงาม 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 
   นําคณะเขาสูที่พัก NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเทา 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่หก เมืองมาดริด - ทาอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศ
สเปน - ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง  
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคสั เมืองมาดรดิ ประเทศ
สเปน เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร  

11.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ
ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways  เที่ยวบินที ่CX320 

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - ทาอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)  

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง 
09.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX619 
** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

11.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-
3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

06 - 12 กุมภาพันธ 
2563 

(08 ก.พ. วันมาฆบูชา 
/ 10 ก.พ. วันหยุด

ชดเชย) 

06FEB CX708 BKK-
HKG 17.40-21.25 
07FEB CX321 HKG-
BCN 00.15-06.55 
11FEB CX320 MAD-
HKG 11.30-07.05+1 
12FEB CX619 HKG-
BKK 09.10-11.15 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

07 - 13 มีนาคม 
2563 

07MAR CX708 
BKK-HKG 17.40-
21.25 
08MAR CX321 
HKG-BCN 00.15-
06.55 
12MAR CX320 
MAD-HKG 11.30-
07.05+1 
13MAR CX619 HKG-
BKK 09.10-11.15 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสเปน ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท 



 

 

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนาํสงหนงัสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณา
อยางนอย 15-20 วันทาํการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทั้งนีข้ึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนงัสือเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทาํการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลา
คงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสาํหรับยื่นวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตาม
เงื่อนไข ทุกกรณ ี** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมผีูเดินทาง จาํนวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่มผีู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณผีูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึง่ ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เนือ่งจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจาํกัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทติย หากมีโปรแกรม
ที่สถานที่ดังกลาวตรงกับวันอาทติย ทางบริษทัอาจจําเปนตองปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความ



 

 

เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกาํหนดการเทานั้น ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานทีบ่างจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจดุ ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนได
ทุกกรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 1 ช้ิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสเปน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท 
ขึ้นอยูกับอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ



 

 

คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตาม
เวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสทิธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา



 

 

ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่ มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีทีจ่ะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน 
สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 



 

 

1. ผูสมัครทุกทานจําเปนตองมาแสดงตน ณ สถานทูต หรือ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือ
สแกนลายน้ิวมือ และถายรูปทุกทาน ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 
(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวน
มาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผู ได รับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให
ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดทีจ่ะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้ อบ ริการพิ เศษ น้ี ได  ได แก  อั งกฤษ  อิตาลี  ฝรั่ ง เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายัง



 

 

ไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ และ
หรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง
ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. หลังจากที่ผูสมคัรไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด 
โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

6. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และ ตองการใชเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซา
ออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไม
เปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขา
เมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

8. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร  

9. ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริง
หรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนวันเดินทางเพียงไมกี่วัน รวมไปถึงออก
ให ณ วันเดินทาง เราไมสามารถฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจาก
มีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพํานักกอน หรือ หลังจากคณะ ประกันการเดินทาง ใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป 



 

 

และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวา
กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะ
ได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใช
การนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอ
วีซา ทานไมสามารถยื่นขอได  ไมวากรณี ใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง 
กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 



 

 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15.ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มีคดีความ คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่ เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอก
เมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุกกรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ต้ังครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก
อายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุกกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสเปน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทั้งน้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสเปน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสเปน 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 



 

 

2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกัน

อยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายโุรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสมัพันธ .......................... 



 

 

 
** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ทางบรษัิทเปนเพียงตวักลางใน

การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


