
 

 

รหัสทัวร ZAT1903036 

ทัวรสเปน บารเซโลนา มาดริด EASY TURISMO ESPANA 

7 วัน 4 คืน (CX) 
สนามฟุตบอลคัมป�นู   เนินเขามองตคูอิก   มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย 
สวนปารค กูเอล   ซาราโกซา   พระราชวังอัลจาเฟเรีย   จัตุรัสพิลลาร 
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร   ประตูเมืองปูเอรตา เด บิซากรา 
ปราสาทอัลกาซาร   มหาวิหารแหงโตเลโด   มหาวิหารแหงเซโกเบีย 
สะพานสงน้ําโรมัน   พลาซา มายอร   ถนนแกรนเบีย   ถนนลา ลัมบา 
ตลาดบุคเคอเรีย   ชอปปم�ง La Roca Village 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific สายการบินระดับ 5 ดาว 
สายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับที ่4 

จาก Skytrax World Airline Awards 2019 
นํ้าหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะ

คอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับ
เจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเที่ยวบิน  
การยกเลิกเท่ียวบิน มกีารยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา  
อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย 
เปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบินคาเธยแปซิฟค  Cathay Pacific (CX) 
ขาไป CX 702 BKK - HKG 1915 - 2300 
ขาไป CX 321 HKG – BCN 0020 - 0655 
ขากลับ CX 320 MAD - HKG 1130 - 0705 
ขากลับ CX 619 HKG - BKK 0910 - 1115 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 

ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 
ป 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักหอง
เดี่ยว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
06 – 12 ก.พ. 63 *วันหยุดชดเชย
มาฆบูชา* 40,990 38,990 8,500 

25 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 38,990 36,990 8,500 
** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 3,500 บาท 
(กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วันกอนเดินทาง 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮองกง 
16.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 
ประตู 6 เคานเตอร M  

ของสายการบินคาเธยแปซิฟค  พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

19.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเท่ียวบินที ่CX 
702 

23.00 น. ถึงฮองกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
00.20 น. ออกเดินทางสู บารเซโลนา ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินที ่CX 321 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2       บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมป�นู – เนินเขามองตคูอิก – มหาวิหารซากราดา 
ฟามีเลีย – สวนปารค กูเอล – ถนนลา ลัมบา – ตลาดบุคเคอเรีย 

06.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานบารเซโลนา-เอล แปรต ประเทศสเปน หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรบักระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู 
บารเซโลนา (Barcelona) เมืองใหญอันดับสองของประเทศสเปน ตั้งอยูบน
ชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย บารเซโลนาเปนเมืองทาสําคัญ 
และเปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ตั้งแตสมัยโรมัน นับวาเปนเมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก เพราะมวีัฒนธรรมทีโ่ดดเดน และความงดงาม
และมนตเสนหของสถาปตยกรรมอันแปลกตา ที่ออกแบบโดย แอนโทน่ี เกาด้ี 
สถาปนิกชาวสเปนที่มขีื่อเสียง 

 นําทานถายรูปเปนที่ระลึกหนา สนามฟุตบอลคัมป�นู (Camp Nou Stadium) 
สนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา ยักษใหญแหงลาลีกา สเปน และเปนสโมสร
ฟุตบอลที่ยิ่งใหญระดับโลก ภายในมีที่น่ังกวา 99,354 ที่น่ัง นับเปนสนามฟุตบอล
ที่ใหญที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 และนําทานเดินทางสู เนินเขามองตคูอิก (MontJuic) ซึ่งเปนบริเวณที่สเปนใช

เปนที่สรางสนามโอลิมปกในป ค.ศ. 1992 ใหทานไดชมหรือเก็บภาพกับวิวที่
สวยงามของบารเซโลนา 

 นําทานชม มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย (Sagrada Família)  
จากภายนอก สัญลักษณบารเซโลนา เปนศิลปะแบบนีโอโกธิค  
ดวยแนวความคดิการคืนกลับสูธรรมชาติ ตัวอาคารประดับดวยโมเสค 
จากเวเนเชี่ยประดบัดวยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันช้ิน  
เปนผลงานช้ินสุดทายของสถาปนิกชื่อดัง นามวา แอนโทน่ี เกาด้ี  



 

 

จากความอลังการ และมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
จึงทําใหไดขึ้นทะเบียน 
เปนมรดกโลก ปจจบุันมหาวิหารแหงน้ียัง
สรางไมเสร็จสมบูรณ  
และยังดําเนินการกอสรางอยู คาดวาจะเสร็จ
สมบูรณในป 2026 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (1) 
 นําทานเขาชม สวนปารค กูเอล (Park Guell) สวนมหัศจรรยผลงานการ

สรางสรรคของแอนโทน่ี เกาด้ี  
 ภายในจัดแสดงสถาปตยกรรมศลิปะแบบอารตนูโวที่เต็มไปดวยเอกลักษณ

เฉพาะตัว และศิลปกรรมที่ประดับตกแตงลวดลายดวยเครื่องกระเบ้ืองโมเสคนับ
ลานช้ิน จุดเดนของสวนสาธารณะแหงน้ีคือ "มังกรโมเสค" (Mosaic dragon) 
ที่ไตคลานบนบันไดน้ําพ ุซึ่งเปนจุดยอดนิยมของนักทองเท่ียว ปจจุบนัสวนแหงน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก และเปนสถานที่ท่ีมี
ความสําคัญมากแหงหน่ึงของเมืองบารเซโลนาเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  ถนนลา ลัมบา (La Ramblas) ถนนทีม่ชีื่อเสียงที่สุด
ของบารเซโลนา ทีม่ีความยาวถึง 1.30 กโิลเมตร เริ่มตนตั้งแตจตัุรัส Pizza 
Catalunya ไปกระทั่งสุดถึงทาเรือ Port Vell ริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
บริเวณเกาะกลางของถนนมคีวามรมร่ืนดวยตนไม มีรานคาตางๆมากมาย เชน 
รานดอกไม รานกาแฟ แผงขายของที่ระลึก รานอาหาร คาเฟ� รานขายของที่ระลึก



 

 

และสินคาพื้นเมืองตางๆ มากมาย              และถาตรงกับวันทีม่ีการแขงขัน
ฟุตบอลนัดใหญของทีมบารเซโลนา ชาวเมืองจะมาเฉลิมฉลองชัยชนะกัน 
บนถนนแหงน้ีหลังจากจบการแขงขัน นอกจากน้ันบริเวณสุดปลายถนนยังเปนสถาน
ที่ต้ังของอนุสาวรีย 
คริสโตเฟอร โคลัมบัส ผูท่ีคนพบทวีปอเมริกาอีกดวย อิสระใหทานเดินเลนชม
บรรยากาศหรือชอปปم�งสินคาบนถนนสายน้ีตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเดินชม
หรือลิ้มลองอาหารแบบทองถิ่น ณ ตลาดสดบุคเคอเรีย (Boqueria Market) 
เปนตลาดสดที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมือง ตั้งอยูบนถนนลา ลัมบา ขายอาหาร
สด อาหารแหง ผัก ผลไมนานาชนิด นอกจากน้ันแลวยังมีรานอาหารทะเลมากมาย
ที่คุณสามารถน่ังรับประทานอาหารทะเลสดๆไดในตลาดแหงน้ี อิสระใหทานเดิน
เลือกซื้อ เลือกชิม หรือล้ิมลองอาหารพื้นเมืองภายในตลาดแหงน้ีตามอัธยาศัย   
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

และชอปปم�งของทาน 
พัก ณ โรงแรม Eurostars Executive หรือในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 3      บารเซโลนา – ชอปปم�ง La Roca Village – ซาราโกซา – พระราชวังอัลจาเฟเรีย 
– มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร – จัตุรัสพิลลาร 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู La Roca Village ระยะทางประมาณ 39.5 กโิลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 43 นาที 



 

 

 เอาทเล็ตขนาดใหญ นอกเมืองบารเซโลนา ซึง่มีรานคาแบรนดดังมากมายกวา 140 
ราน ใหทานไดเลือกชมและเลือกชอป เชน Armani, Burberry, Coach, Gucci, 
Polo Ralph Lauren, Prada, Samsonite, Versace และอ่ืนๆอีกมาย ที่มี
ราคาถูกกวาในชอป บางสินคาลดสูงสุดถึง 60% เลยทีเดียว อิสระใหทานสนุกสนาน
กับการชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอป

ปم�ง 
 ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ซาราโกซา (Zaragoza) ระยะทางประมาณ 

326 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที ตัง้อยูทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน ริมแมน้ําเอโบร  

 มีลักษณะภูมปิระเทศทีแ่ตกตางกนั ไมวาจะเปนหุบเขา ทะเลทราย ป�าหนาทึบ หรือ
แมแตทุงหญาและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหวางเมืองและธรรมชาติได
อยางลงตัว และเปนเมอืงที่อยูตรงกลางจุดตัดระหวางเสนทางเมืองใหญทั้ง 2 คือ 
มาดรดิ และบารเซโลนา  

 นําทานชม พระราชวังอัลจาเฟเรีย (Aljafería Palace) จากภายนอก สรางขึ้น
ในชวงคริสตศตวรรษที ่11  เปนพระราชวังที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม และ
เปนพระราชวงัฤดรูอนสําหรับผูปกครองมุสลมิในสมัยอดีต จากน้ันนําทานชม มหา
วิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร (Basilica of Our Lady of the Pillar)  
มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองซาราโกซา และเปนมหาวิหารของคริสตจักรนิกาย
โรมันคาทอลิก 
สรางขึ้นอยางงดงามในแบบสถาปตยกรรมสไตลบาร็อค และชม จตัุรัสพิลลาร 
(Plaza del Pilar)  
จุดศูนยกลางของซาราโกซา และจัตุรัสแหงน้ียังเปนหน่ึงในจัตรุัสท่ีใหญที่สุดในยุโรป
อีกดวย 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)  

พัก ณ โรงแรม Eurostars Rey Fernando หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 4      ซาราโกซา – โตเลโด – ประตูเมืองปูเอรตา เด บิซากรา – ปราสาทอัลกาซาร – 
     มหาวิหารแหงโตเลโด – เฆตาเฟ 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
 นําทานเดินทางสู โตเลโด (Toledo) ระยะทางประมาณ  

385 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที  
ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน เคยเปนเมืองหลวงเกา 
แหงอาณาจักรสเปนกอนท่ีจะมาเปนมาดรดิในปจจุบัน โตเลโด 
เปนเมืองโบราณตั้งอยูบนเนินเขา มี
แมน้ําลอมรอบ เปนสถานที ่
ที่ปรากฏรองรอยวฒันธรรมหลากหลาย
ของท้ังจากชาวคริสต  
ชาวยิว และชาวมัวรรวมกัน ปจจุบนั
ไดรับการประกาศขึ้นเปน 
เมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกอีก
ดวย 

 
 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (5) 
 นําทานชม ประตูเมืองปูเอรตา เด บิซากรา (Puerta Vieja de Bisagra) 

หน่ึงในประตูเมืองทีม่ีความสําคัญที่สุดของเมืองโตเลโด ตั้งอยูทางทิศเหนือของ
ยานเมืองเกา สรางขึ้นตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษที ่10 สรางดวยหนิที่แข็งแรงได
สัดสวน โคงเปนรปูเกือกมา และคอยๆ ลดหลัน่ ไดรปูอยางสวยงาม  

 และชม ปราสาทอลักาซาร (Alcazar) เปนมรดกทางวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน 
ในอดีตเคยเปนพระราชวังของโรมัน ในชวงคริสตศตวรรษที่ 3 และเปนจุด
ศูนยกลางในชวงสงครามกลางเมืองสเปนอีกดวย ปจจุบันอัลคาซารแหงน้ีไดรับการ
บูรณะเปลี่ยนใหเปนพิพิธภัณฑและหองสมุดแลว 

 แลวนําทานชม มหาวหิารแหงโตเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารแหงเซบีญา เปนที่ประทับขององคสังฆราช
ประมุขทางศาสนาแหงนิกายโรมันคาทอลิกของสเปน สรางขึ้นตั้งแตในป ค.ศ.
1226 ใชเวลากอสรางยาวนานกวา 300 ปถงึจะแลวเสร็จ ในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่ยิ่งใหญและเปนหน่ึงในวิหารที่สวยงามทีสุ่ดในโลก  

  
 
 
 
 
 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เฆตาเฟ (Getafe) ระยะทางประมาณ 59.9 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 55 นาที  เปนเมืองในเขตนครหลวงกรุงมาดริด อยูหาง
จากยานกลางเมืองของมาดริดไปทางทิศใตประมาณ 15 กโิลเมตรเทาน้ัน เมือง
แหงน้ีเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและการคา รวมทั้งการทาอากาศยานทหาร  

  หรืออูการบินของสเปน และมีระบบการขนสงที่มีคุณภาพ เช่ือมตอกบักรงุมาดริด
ดวยทางหลวงหลายเสนทาง  

 
 คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)  

พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรือในระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่ 5      เฆตาเฟ – เซโกเบีย – ปราสาทอัลคาซาร – มหาวิหารแหงเซโกเบีย – สะพานสงน้ํา
โรมัน – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซา มายอร – ถนนแกรนเบีย 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางสู เซโกเบีย (Segovia) ระยะทางประมาณ 108 กโิลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 17 นาที ตัง้อยูในแควนคาสตีล และเลออน ของสเปน ในเขตเมืองเกาเซ
โกเบีย เปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญที่ทรงคุณคาทางประวัตศิาสตรมากมาย ปจจุบัน
เมืองแหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก และเปนเมือง
จุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวที่เปนที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในประเทศ
สเปนอีกดวย 

 นําทานชม ปราสาทแหงเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลคาซาร (Segovia 
Alcazar) เร่ิมสรางขึน้ในชวงคริสตศตวรรษที ่13 ซึ่งไดรบัการขนานนามวาเปน
ปราสาทแหงเทพนิยายเลยทีเดียว จากความสวยงามของภูมิทัศนตวัปราสาทที่ต้ังอ
บูบนเนินเขาและมีแมน้ําไหลมาบรรจบกัน นอกจากน้ันปราสาทแหงน้ีเปนอีกหน่ึง
ในแรงบันดาลใจในการออกแบบปราสาทซินเดอเรลลาของดิสนียอีกดวย  

 แลวนําทานชม มหาวหิารแหงเซโกเบีย (Catedral de Segovia) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีงดงามของนิกายโรมันคาทอลิก ตัง้อยูในจัตุรัสหลักของเมือง สรางขึ้น
เพ่ืออุทิศใหกับพระแมมารีย สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ในสถาปตยกรรม
สไตลโกธิก  

 และนําทานชม สะพานสงน้ําโรมัน (Roman Aqueduct of Segovia) 
สถานที่ท่ีมีชื่อเสียงที่สุด และเปนสัญลักษณของเมืองแหงน้ี  สรางขึน้ในปลาย
คริสตศตวรรษที ่1 มีอายุกวา 2,000 ป สะพานสงน้ําน้ีถูกสรางขึ้นในชวงที่
จักรวรรดิโรมันปกครองคาบสมุทรไอบีเรียอยู เพ่ือลําเลียงนํ้าจากแมน้ําฟรีโอ ซึ่ง
หางออกไปราว 18 กิโลเมตรเขาสูตัวเมือง 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (8) 
 นําทานเดินทางสู กรุงมาดริด (Madrid) ระยะทางประมาณ 91.7 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 10 นาที เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน อีกทั้งเปน
เมืองหลวงที่ใหญเปนอันดับสามของยุโรป และเปนที่มากดวยเสนหและสีสันที่สุด
เมืองหน่ึงของโลกเลยทีเดียว  
นําทานชม พระราชวังหลวงแหงกรุงมาดริด (Royal Palace of Madrid) 
สถานที่ประทับของราชวงศสเปน ภายในมีหองถึง 3,418 หอง เปนสถาปตยกรรม
สมัยใหมที่ดัดแปลงมาจากกรกี-โรมัน โดยดานนอกตกแตงในสไตลแบบอิตาเลี่ยน 
สวนภายในตกแตงแบบฝร่ังเศส นับเปนหน่ึงในพระราชวังที่ใหญและสวยงามที่สุด
ในยุโรป และนําทานชม พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) จัตรุัส
ขนาดใหญใจกลางกรงุมาดรดิ สรางในชวงครสิตศตวรรษที ่16 – 17 เปนลาน
กวางลอมรอบดวยอาคารสไตลโรมัน ภายในอาคารมีทั้งโรงแรมหรู รานคา บาร คา
เฟ� และรานอาหาร บรเิวณลานเปนที่พักผอนหยอนใจของชาวสเปน ในอดีตลาน
แหงน้ีเคยใชประกอบพิธีสําคัญมากมายของสเปน รวมถึงเปนสถานทีจ่ัดกีฬาสูวัว
กระทิง นอกจากน้ันจัตรุัสแหงน้ียังเปนกิโลเมตรที ่ 1 ของสเปน และ landmark ที่
สําคัญของกรุงมาดรดิอีกดวย 
จากน้ันนําทานสู ถนนแกรนเบีย (Gran Via) ถนนสายสําคัญของมาดรดิที่มีอายุ
เกาแกรอยกวาป  
มีสถาปตยกรรมอันงดงามของอาคารตั้งเรียงรายอยู 2 ฝم�งถนน และยังเปนถนนช
อปปم�งใจกลางเมือง ทีเ่ต็มไปดวยรานคาแบรนดดังตางๆมากมาย อิสระใหทาน
เท่ียวชมถนนสายน้ี หรอืชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

และชอปปم�งของทาน 
 พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรือในระดับเดียวกัน  
 

วันที่ 6       เฆตาเฟ – ทาอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส เพ่ือเดินทางกลับสู
ประเทศไทย 

11.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเท่ียวบินที ่CX 
320 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน  

 
วันที่ 7       ฮองกง – กรุงเทพฯ 

07.05 น. ถึงฮองกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่CX 619 
11.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ

ควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทานั้น* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึน้ไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีนํา้มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 

 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (สเปน) และคาบริการ ทานละ 3,500 บาท 

ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอด
ทิป  

 



 

 

กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไข

ตางๆ 
แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  

ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบวุนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจได หากตองการนัง่ชั้นธุรกิจ ทานจะตองจอง
ตั๋วเด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )  
 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดบัเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชมุตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวร (ทรูไกด) จากประเทศไทย ผูมปีระสบการณนําเท่ียว คอยบรรยายขอมูล

และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหต ุคุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Cathay 

Pacific อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 30 
ก.ก.)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เนื่องจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (สเปน) และคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร (ทรูไกด)  ทานละ 45 ยู

โร ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
 กรุณาชําระคามดัจํา ทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและ

คาบรกิารในการขอยื่นวีซาเชงเกน ทานละ 3,500 พรอมกับยอดมัดจํา 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วนั คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกีาร
การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไม
อาจขอคืนเงินได) 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วนั ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 
100% ของราคาทัวรทัง้หมด 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการันตมีัดจําท่ีน่ังกบัทางสายการบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจรงิ เชน  
คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามดัจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครือ่งบิน คามดัจํา
โรงแรมหรือคาโรงแรม เปนตน   

 
ขอมูลเก่ียวกับ สายการบิน  

 เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี ทกุทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขที่น่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันให
มากที่สุดเทาท่ีจะทําได 
 

 กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรตั ิโปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเร่ืองแจง
ใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพื่อจัดเตรยีมอาหารใหแกทาน กรณีทีท่านแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรบัเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 



 

 

 สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกับเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน และ
การใหท่ีน่ังขึ้นอยูกับดลุพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก  
 โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผังหองพักแตกตางกนั จึงทําใหหองพักแตละประเภท 

อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  
1 เตียงใหญ กบั 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก 
เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้น 

 เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเครื่องปรับอากาศ ซึง่จะ
มีฮีตเตอรไวใหบรกิารแทน 

 กรณีที่มีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเปน
อาคารแบบดั้งเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมี
ลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
หมายเหตุ 

 ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คน 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ
เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนหลัก  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
ทีเ่กิดขึ้นจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ เชน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏิวตั ิอุบัติเหต ุการโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเท่ียวบินหรือการบรกิารของสายการบิน ความสูญเสีย 
ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และ
เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ตั๋วเครื่องบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน
ได 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
เชน หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) 
เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมัติจากสายการ
บิน และถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ



 

 

เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            
คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาท่ีจอยแลนด (ไมใชตั๋วเครื่องบิน) ทานตองจองเครื่องบินลงประเทศปลายทาง
กอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวร
อยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไป
พบกับคณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจอง
ทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบรษิัทอีกครัง้ หากทานจอง
ทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและ
ไมคืนคาทัวรใหแกทาน 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ เก่ียวกับการย่ืนวีซาแชงเกน 
 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรบัจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาท ิ                     ตั๋วเครี่องบิน, 
หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซากรุปเต็มหรือไมมคีิวกรุป ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวย
ตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผู
กําหนดออกมา                      (อาจแตกตางกันแลวแตสถานทูตประเทศน้ันๆ) 
มิใชบริษัททัวร ทานทีมี่ความประสงคย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและครบถวนตามที่สถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผล
ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอํานวยความ
สะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 



 

 

• กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ดังตอไปนี ้

-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเกบ็ 
     คามดัจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนขอวีซาเชงเกน (สเปน) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต  

ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย ** 
(ระยะเวลาที่ผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 

 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยัง

ไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลม
ใหมกอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยาง
นอย 2 หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  
** หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรบัวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
มี) หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พื้นหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรปู หามสวมแวนสายตา  
แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครือ่งประดับ เห็นใบหูและค้ิว 
ทั้ง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน  
(หากรูปถายของทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด  
ทานตองเสียคาใชจายในการถายรปูใหมอีกครัง้ ณ วันมายื่นเวลา) 

 
 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษทัตนสังกัด
ของผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริม่ทํางานและระบชุวงเวลาท่ีเดินทางไป
ทองเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทางดวย หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวนัที่เทาไร โดยชื่อลูกคาที่ระบุใน



 

 

หนังสือรับรองการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ชื่อแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มี
อายุไมเกิน 30 วัน นบัจากวันย่ืนวีซาเทานั้น พรอมลายเซ็น ระบช่ืุอ ตําแหนง
ของผูมีอํานาจในออกหนังสือรับรองการทํางานและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบคุคล ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นวีซา  
หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และ
แปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (มอีายุไมเกิน 30 วันกอนวันยื่นวีซา)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปน
บัตรนักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมคัรหรอืออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและท่ีอยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบญัชลีาสุดไมเกิน 7 วนันับจากวันยื่นวีซา เปนบญัช ี                 



 

 

ออมทรัพยเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝาก
ประจํา รวมถึงบัญชีสหกรณ 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต สะกดชื่อใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชยื่นวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บดิา มารดา คูสมรส พี่นองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจายให  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา
นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทั้งผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุื่อเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบชุื่อผูถูกรบัรองหรือผูสมัครยื่นวีซาดวย มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีที่บรษิัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบรุายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีที่ผูสมัครอายุตํ่ากวา 18 ป 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา 
พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม 



 

 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน 
ระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบคุวามสัมพนัธวาเปนอะไร
กัน พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวอื่นๆ (แปลเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถามี)  

 
หมายเหตุ: 

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคาํรองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศนูยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดงึเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปน
ในการใชเลมเพ่ือเดนิทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  



 

 

- กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 
 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มตน ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินจิของทางสถานทูตฯ ทางบรษัิทเปนเพียงตัวกลางใน
การบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น* 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก

แบบฟอรมการรองขอวีซาใหทาน* 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื่อ-นามสกุลเดิมกอนเปลี่ยน 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที่ 
Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 

5. วัน-เดือน-ปเกดิ.......................................................................... อายุ …………………………... ป 
 

สถานที่เกิด ……………………………………………………………………….  
เพศ            ชาย          หญิง 

 
6. สถานภาพสมรส    โสด           สมรส          

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)            
หยา  
หมาย            แยกกนัอยู 

 
7. ที่อยูปจจุบัน 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

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

เบอรโทรศัพทที่ติดตอสะดวก............................................. 
อีเมล............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรณุาระบุดวย 

(ภาษาอังกฤษ) 
 
..........................................................................
ตําแหนง……………………………………………………………… 
 

9. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
 

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



 

 

10. ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ต้ังรานคา 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………… 

  
11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท 

(โดยประมาณ) 
 

12. ชื่อ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 

 
13. ชื่อ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) 

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

14. ชื่อ-นามสกุลมารดา 
(ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................  
วันหมดอายุวีซา (หากจําได) ........................................ 

 
16. ความรบัผิดชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 


