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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
22.00น. คณะพร้อมกนัณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศประต ู9เคาน์เตอร์ Tสายการบนิเอมิเรตส์โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – ดไูบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา 
01.05น. ออกเดินทางสูด่ไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่EK 385 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 12พ.ค.–06 ม.ิย. 63ออกเดนิทางเวลา 01.15 น. ถงึดูไบเวลา 04.45 น.*** 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 10 ม.ิย. –16 ม.ิย. 63ออกเดนิทางเวลา 01.35 น.ถงึดูไบเวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.25น. ออกเดินทางสูก่รุงมาดริดโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่EK 141 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 12พ.ค.63  เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 07.40 น. ถงึมาดริดเวลา 13.25 น.*** 

12.40น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez MadridBarajas Airport )(เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร นําท่านเดินทางสูเ่มืองอาบลิา (Avila) ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แมนํ่า้อาดาฆา (Adaja) ในแคว้นคาสตีลและเลออน เป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วยกําแพงเมืองโบราณ ในช่วงยคุกลางตอนต้น
อาบิลาถกูปกครองโดยชาวมวัร์และชาวคริสต์เตียนสลบักนัไปมา จนกระทัง่ช่วงศตวรรษท่ี 11 ได้มีกลุ่มชนชัน้สงูหลาย
ครอบครัวมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ีจึงทําให้เมืองนีเ้ป็นท่ีรู้จกัในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ด้วย
สภาพของเมืองท่ียงัคงความสมบูรณ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมัง่คัง่ในอดีตของอาบิลาได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกท่ี
ยูเนสโก (UNESCO) ยกให้อาบิลาเป็นหนึ่งในเมืองท่ีน่าสนใจของสเปนจากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา 
(Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูริมแม่นํา้ตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัเน่ืองจากเป็นศนูย์กลางของการค้าขายในสมยัโรมนั
เรืองอํานาจ ปัจจบุนัเมืองนีไ้ด้รับขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1988 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUMหรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 3 ซาลามังกา –พลาซ่า มายอร์ - ตอร์เดซยิัส – เซโกเบีย – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านผ่านชมสะพานโรมันหรือปูเวนเตโรมาโน (Puente Romano)ในภาษาสเปน เป็นสิ่งหนึ่งท่ียงัเหลือรอดมาได้
จากอดีตของซาลามงักาเม่ือครัง้เป็นท่ีตัง้รกรากของชาวโรมนั โดยเป็นสะพานหินแกรนิตท่ีทอดข้ามแม่นํา้ตอร์เมส สะพาน
แห่งนีเ้คยเป็นสว่นหนึ่งของเส้นทางสายเงิน (Ruta de la Plata) เส้นทางท่ีมีความสําคญัทางด้านยทุธศาสตร์และการค้า 
ปัจจุบนัผู้คนก็ยงัคงใช้เส้นทางสายนีเ้พ่ือเดินทางเข้าไปในใจกลางย่านประวติัศาสตร์ของซาลามงักา นําท่านชมคาซ่า 
เดอ ลาส คอนซาส หรือHouse of Shells  สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 15แต่เดิมอาคารแห่งนีเ้คยเป็นบ้านของ Rodrigo 
Arias de Maldonado อศัวินแห่งซานติอาโกซึ่งลทัธิซานติอาโกนัน้มีสญัลกัษณ์เป็นเปลือกหอย ตวัอาคารนัน้จึงถูก
ประดบัตกแต่งด้วยเปลือกหอยมากกว่า 300 เปลือก ปัจจบุนัได้กลายเป็นหอสมดุสาธารณะ อาจเรียกได้ว่าเป็นหอสมดุท่ี
ดแูปลกตาเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ จากนัน้นําท่านชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร์ (La 

Plaza Mayor)ศนูย์กลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความร่ํารวยในยคุศตวรรษท่ี 16 – 
18  และเป็นแหลง่รวมผู้คนทัง้ชาวเมืองและนกัทอ่งเท่ียวอยา่งคกึคกั อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั แล้วนํา
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองตอร์เดซิยัส (Tordesillas) เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดบายาโดลิดตัง้อยู่ริมแม่นํา้โดรู   
ตอร์เดซิยสั เป็นเมืองท่ีสเปนและโปรตเุกสใช้เป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสัญญา Tordesillas โดยแบ่งดินแดนใหม่ซึ่งถกู
ค้นพบในแอฟริกาและอเมริการะหวา่งสองมหาอํานาจ ณ ขณะนัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทอ่งเท่ียวอีกเมืองหนึง่ของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้ทะเบียน

ให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985ชมรางส่งนํา้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 1 โดย
ไมมี่การใช้กาวหรือวสัดเุช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ี
สําคญัท่ีสดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบรูณ์ท่ีสดุอีกด้วย รางสง่นํา้ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความ
ยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จดุท่ีสงูท่ีสดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเร่ิมต้นของรางสง่นํา้นี ้เร่ิมตัง้แตน่อกเมือง แล้วลําเลียงสง่นํา้
เข้ามาในเมือง รางส่งนํา้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมืองจากนัน้นําท่าน
เดินทางสูก่รุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัลํา้ยคุ ท่ีซึง่กษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริด
เป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ.1601-1607เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งใน
โลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AVANT AEROPUERTOหรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 4 
มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ์ 
Almudena - รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชมสวนสาธารณะ Retiro Park เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ในศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีความร่มร่ืน เหมาะแก่การพกัผ่อน 

และมีอนสุาวรีย์ของกษัตริย์ Alfonso XII ทรงม้าตัง้ตระหง่านอยู่ ถือว่าเป็นจดุเด่นสําคญัของสวนสาธารณะแห่งนีค้รัง้หนึ่ง
ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนของราชวงศ์และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัขนาดใหญ่อีกด้วย นําท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ 
(Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปเูอต้าเดลซอล หรือประตพูระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตัรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบั
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย์) และยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทกุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตดัของ
ถนนสายสําคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย นําท่านเข้าชมโบสถ์ Almudena เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก ใช้เวลาสร้างนานกว่าร้อยปี แล้วเสร็จสมบรูณ์เม่ือ

ปี 1993ในช่วงท่ีคริสตจักรปกครองโดย พระสันตะปาปาจอร์นพอลท่ี 2 ด้านหน้าของสถานท่ีแห่งนีจ้ึงมีอนุสาวรีย์
ประดิษฐานรูปปัน้ของท่านเพ่ือระลกึถึงท่านในฐานะท่ีได้ถวายท่ีน่ีให้เป็นของพระเจ้า และภายในมีห้องใต้ดินท่ีเป็นส่วนท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุมีมีพิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาของมหาวิหารแห่งนี ้รวมถึงมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการแต่ง
กาย ศาสนวตัถตุ่างๆ ทางคริสต์ศาสนาด้วย ท่ีห้องใต้ดินนีจ้ะมีภาพสําคญัคือ ภาพของ Santa Maríaนําท่านแวะถ่ายรูป
กบั รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์สําคญัอีกแห่งของกรุง
มาดริด อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัAVAT AEROPURERTOหรือเทียบเทา่ 

 
 
 



    5    MADRID BARCELONA HERE WE GO 8 D 5 N BY EK [GQ3MAD-EK001]                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 5 มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยเูนสโกได้ประกาศ
ให้เมืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่นํา้เทกสั ไหลผ่านเมือง ชมมหาวิหารแห่ง
โทเลโด (Toledo Cathedral) จากด้านนอกซึง่เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่าท่ีสร้าง
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิกภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและ
ภาพสลกัหินออ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia)เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองท่ีตัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้ตเูรีย (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
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ประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟตุบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจตัรัุสเมืองเก่า 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีทําการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้ววักระทิง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัSERCOTEL SOROLLA PALACEหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ 6 วาเลนเซยี – ทอร์โทซา –Outlet– บาร์เซโลน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมยา่นใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีทําการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้ววักระทิง นําท่าน
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de 

Valencia)มหาวิหารท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึน้ในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, บาร็อค และ
อ่ืนๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆงัเอล มิกเูลต (El Miguelete) ท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และ
ติดกนัเป็นโบสถ์แม่พระ นกับญุอปุถมัภ์ประจําเมือง ตลอดสองข้างทางมีภตัตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ี
ระลึกมากมาย จากนัน้นําชมเขตเมืองใหม่ท่ีตัง้ของท่าเรือเป็นโครงการท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเมือง ประกอบไปด้วย โรง
ภาพยนตร์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และอทุยานสมทุรภมิูศาสตร์จากนัน้เดินทางสูเ่มืองทอร์โทซา 
(Tottosa)เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีเมืองเก่าท่ีสวยงาม และมีปราสาท Suda ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองให้ชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านสู ่La Roca Village Outletเชิญท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้นํามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin 

Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, 
Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 
Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ นําท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del 
Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกส้มบาน ตัง้ช่ือตามสวนส้มท่ีปลกูทัว่ท่ีราบชายฝ่ังและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดใูบไม้ผลิ ผ่าน
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสูเ่มืองบาร์เซโลน่า (Barcelona)นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และ
เมืองสําคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

 อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ที่พัก 

 
นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัFRONTAIR CONGRESSหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 บาร์เซโลน่า – สนามบนิ – ดไูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินเล่นชมเมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) และสถาปัตยกรรมอาคาร บ้านเรือนท่ีมีรูปทรงแปลกตาโดดเด่นไม่
เหมือนใคร เป็นลกัษณะการออกแบบเฉพาะของอนัตอนี เกาดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก
จากนัน้นําท่านเดินเล่นบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะ
สะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มร่ืนให้ตลอดทางแล้ว ยงัมีร้านค้ามากมาย โดยท่ีปลายสดุของถนนสายนีเ้ป็น
ท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์ริสโตเฟอร์ โคลมับสั Christopher Columbus ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492จากนัน้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางกลบัเข้าสู่ตวัเมือง เพ่ือนําท่านขึน้สู่จดุชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา Montjuïcเป็นเนินเขาในบาร์เซโล

น่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงามทางด้านตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสงูชนัซึ่งทําหน้าท่ีเป็นดัง่กําแพงเมือง ส่วนด้านบน
เป็นท่ีตัง้ของป้อมปราการหลายแหง่ จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่นามฟตุบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp 

Nou)ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุู้ เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมทัง้เลือกซือ้
ของท่ี MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า แล้วนําเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทาํการคืนภาษี (Tax 

Refund)และมีเวลาในการเลือกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.05น. ออกเดินทางสูด่ไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่EK 188 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 12พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 22.40 น.ถงึดูไบเวลา 07.35 น.*** 
 

วันที่ 8 ดไูบ –กรุงเทพฯ 
07.35น. ถงึสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่EK 372 

18.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
**คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 31พ.ค.63เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 09.40 น. ถงึกรุงเทพฯเวลา 19.15 น.*** 
 

ราคาแนะนําเพยีง MADRID BARCELONA HERE WE GO 
สเปน 8 วัน 5 คืนโดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16 มี.ค. –23 มี.ค. 63 39,900 39,900 43,900 17,900 6,900 

11 พ.ค. –18 พ.ค. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

30 พ.ค. –6 ม.ิย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

09 ม.ิย. –16 ม.ิย. 63 42,900 42,900 42,900 21,900 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 2 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
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4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 
(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสเปน(ผู้ เดินทางชําระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ (14EURO) 
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7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดงึ
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สําหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 



    10    MADRID BARCELONA HERE WE GO 8 D 5 N BY EK [GQ3MAD-EK001]                                                                                                         

 

(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ี 

บริษัทฯกําหนดไว้ (30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํา้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝากออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคารBANK  CERTIFICATEตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 



    13    MADRID BARCELONA HERE WE GO 8 D 5 N BY EK [GQ3MAD-EK001]                                                                                                         

 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEEทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษโดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชือ่ –  สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนัและใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนัหลงัจาก

ธนาคารออกให ้

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 



    14    MADRID BARCELONA HERE WE GO 8 D 5 N BY EK [GQ3MAD-EK001]                                                                                                         

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ยทัง้สองทา่น(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….……………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ     โสด            แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
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............................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

     ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซีา่เอง      มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)   

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี        …………………………………………………..….   

   เงนิสด          สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี  

   เชค็เดนิทาง          เงนิสด 

   บตัรเครดติ          ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

      ชาํระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้       คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

      ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้      ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ         อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ       
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************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


