
 

 

รหัสทัวร B2B2000091 
ทัวรสเปน มาดริด 8 วัน 4 คืน (MU)  
มาดริด | เซโกเบีย | บายาโดลิด | ซาลามังกา | Outlet | โทเลโด | มหาวิหารแหงโทเลโด  

 

 
 

 



 

 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพ – มหานครเซี่ยงไฮ – มาดริด 
วันที่ 3. มาดริด – เซโกเบีย  
วันที่ 4. เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา 
วันที่ 5. ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด  
วันที่ 6. มาดริด – โทเลโด – สนามบิน 
วันที่ 7. มหานครเซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ 
วันที่ 8. กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) ประตู 10 แถว U พบเจาหนาท่ี คอยอํานวยความ
สะดวก  
 

วันที่ 2 กรุงเทพ – มหานครเซี่ยงไฮ – มาดริด 
01.55 น. ออกเดินทางสูมหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 

548  
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.30 น. ถึงเซี่ยงไฮ
เวลา 07.40 น.*** 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติผูตง มหานครเซี่ยงไฮ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
12.25 น. ออกเดินทางสูกรุงมาดริด โดยสายการไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 709  

***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 12.20 น. ถึงมาดริด
เวลา 20.35 น.*** 

19.45 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid 
Barajas Airport ) กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
6 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเขาสูที่พัก 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเทา  
  



 

 

วันที่ 3 มาดริด – เซโกเบีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  เพื่อนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of 
Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง 
นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟ
ใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่
หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�น
หมีเกาะตนเชอรี่  (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปน
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของ

สเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 
ชมรางสงนํ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 
โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวา
เปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มี
ความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มตนของ
รางสงน้ําน้ี เริ่มตั้งแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือ
ไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(หมูหันสเปน) 
ที่พัก นํ าท าน เดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO ห รื อ

เทียบเทา   
 



 

 

วันที่ 4 เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูเมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในที่ราบ
ภาคกลางคอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ต้ังอยูริมฝم�งแมนํ้าปซวยร
กาเปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวนของแควนคาสติลแอนดเลออน นําทาน
เดินทางสูพลาซา มารยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งจตุรัสแหงน้ี
ยังนับเปนจตุรัสแหงแรกในประเทศสเปนอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและเลออน ทาง

ภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เปนเมืองที่มี
ความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปจจุบัน
เมืองน้ีไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 ชมจัตุรัสพลาซา มา
ยอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตลบาร็อค ที่เปน
เอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 – 18  อิสระใหทานไดเดินเลนชม
เมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL DONA BRIGIDA หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองอาบิลา (Avila) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอาดาฆา (Adaja) ใน
แควนคาสตีลและเลออน เปนเมืองที่ลอมรอบดวยกําแพงเมืองโบราณ ในชวงยุค
กลางตอนตนอาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวรและชาวคริสตเตียนสลับกันไปมา 
จนกระทั่งชวงศตวรรษท่ี 11 ไดมีกลุมชนชั้นสูงหลายครอบครัวมาต้ังถิ่นฐานอยูท่ีน่ี จึง
ทําใหเมืองน้ีเปนที่รูจักในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the 
Nobles) ดวยสภาพของเมืองที่ยังคงความสมบูรณจึงสะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่ง
ในอดีตของอาบิลาไดเปนอยางดี จึงไมนาแปลกที่ยูเนสโก (UNESCO) ยกใหอาบิ
ลาเปนหน่ึงในเมืองที่นาสนใจของสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อ

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

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – มาดริด – สนามบิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลก โดยเมือง
โทเลโดมีทัศนีภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชม
มหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการ
สไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพ
สลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดย

ศิลปะสไตลบาร็อค ท่ีเปนเอกลักษณของความร่ํารวยในยุคศตวรรษที ่16 - 18 
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย นา แลวนําเดินทางสูสนามบินอาดอล
โฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport )  
เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูเซี่ยงไฮ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 710 
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถึงเซี่ยง

ไฮเวลา 18.10 น.*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



 

 

วันที่ 7 มหานครเซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ 
18.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติผูตง มหานครเซี่ยงไฮ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
21.25 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 547 

***คณะเดินทางวันที่  11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 21.35 น. ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 01.05 น.*** 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
00.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

 
ราคาแนะนําเพียง MADRID SPAIN 

8 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ
พัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริม
เตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

18 มี.ค. – 25 
มี.ค. 63 45,900 45,900 45,900 24,400 5,900 

11 เม.ย. – 18 
เม.ย. 63 46,900 46,900 46,900 25,400 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ

ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  



 

 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู
ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่น
วีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 



 

 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 
เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1 

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออก
คาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – 
สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน 
หลังจากธนาคารออกให   

     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่
ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะ
อายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง

บุตรแตเพียงผูเดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้ง

สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

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

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สญัชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
............................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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



 

 

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

 

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏเิสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

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

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง     เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

   

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


