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เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific สายการบินระดับ 5 ดาว 

สายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น 

ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการ

บินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ ่1 ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กต่้ากว่า 12 

ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

ไมมี่เตียงเสริม 

พักห้องเดี่ยว 

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  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 



 

 
 

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่:: 

06 – 12 ก.พ. 63 *วันหยุดชดเชยมาฆบูชา* 40,990 38,990 8,500 

25 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 38,990 36,990 8,500 

** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท 

(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M  

ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

19.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 702 

23.00 น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ CX 321 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 2 
      บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู – เนินเขามองต์คูอิก – มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย – สวนปาร์ค กูเอล –  

      ถนนลา ลัมบา – ตลาดบุคเคอเรีย 

06.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า-เอล แปรต ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า (Barcelona) เมืองใหญ่อันดับสองของ

ประเทศสเปน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย บาร์เซโลน่าเป็นเมืองท่าส าคัญ และ

เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยโรมัน นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก 

เพราะมีวัฒนธรรมทีโ่ดดเด่น และความงดงามและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมอันแปลกตา ที่ออกแบบโดย 

แอนโทนี่ เกาดี ้สถาปนิกชาวสเปนที่มีข่ือเสียง 



 

 
 

 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้า สนามฟุตบอลคัมป์นู (Camp Nou Stadium) สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์

เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกา สเปน และเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ภายในมทีี่นั่งกว่า 99,354 ที่นั่ง 

นับเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 และน าท่านเดินทางสู่ เนินเขามองต์คูอิก (MontJuic) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีสเปนใช้เป็นที่สร้างสนามโอลิมปิกในปี 

ค.ศ. 1992 ให้ท่านได้ชมหรือเก็บภาพกับวิวที่สวยงามของบาร์เซโลน่า 

 น าท่านชม มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย (Sagrada Família) 

จากภายนอก สัญลักษณ์บาร์เซโลน่า เป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค 

ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารประดับด้วยโม

เสค จากเวเนเชี่ยประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลาย

พันชิ้น เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของสถาปนิกชื่อดัง นามว่า แอนโทนี่ 

เกาดี ้จากความอลังการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงท าให้ได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ และยังด าเนินการก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะ

เสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1) 

 น าท่านเข้าชม สวนปาร์ค กูเอล (Park Guell) สวนมหัศจรรย์ผลงานการสร้างสรรค์ของแอนโทนี่ เกาดี ้ 

 ภายในจัดแสดงสถาปัตยกรรมศิลปะแบบอาร์ตนูโวที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว และศิลปกรรมที่ประดับ

ตกแต่งลวดลายด้วยเครื่องกระเบื้องโมเสคนับล้านชิ้น จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ "มังกรโมเสค" 

(Mosaic dragon) ที่ไต่คลานบนบันไดน้ าพุ ซึ่งเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้รับการ 



 

 
 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโล

น่าเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ถนนลา ลัมบา (La Ramblas) ถนนทีม่ีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่า ทีม่ีความยาว

ถึง 1.30 กิโลเมตร เริ่มต้นตั้งแต่จัตุรัส Pizza Catalunya ไปกระทั่งสุดถึงท่าเรือ Port Vell ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์

เรเนียน บริเวณเกาะกลางของถนนมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้านดอกไม ้ร้านกาแฟ 

แผงขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย              และถ้า

ตรงกับวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ชาวเมืองจะมาเฉลิมฉลองชัยชนะกัน 

บนถนนแห่งนี้หลังจากจบการแข่งขัน นอกจากนั้นบริเวณสุดปลายถนนยังเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ 

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศหรือช้อปปิ้งสินค้าบน

ถนนสายนี้ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินชมหรือลิ้มลองอาหารแบบท้องถิ่น ณ ตลาดสดบุคเคอเรีย 

(Boqueria Market) เป็นตลาดสดที่ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่บนถนนลา ลัมบา ขายอาหารสด 

อาหารแห้ง ผัก ผลไม้นานาชนิด นอกจากนั้นแล้วยังมีร้านอาหารทะเลมากมายที่คุณสามารถนั่งรับประทาน

อาหารทะเลสดๆได้ในตลาดแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือ เลือกชิม หรือลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภายในตลาด

แห่งนี้ตามอัธยาศัย   

 

 

 

 



 

 
 

 

ค่้า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

พัก ณ โรงแรม Eurostars Executive หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 
     บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้ง La Roca Village – ซาราโกซ่า – พระราชวังอัลจาเฟเรีย – 

     มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ – จัตุรัสพิลลาร์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 น าท่านเดินทางสู่ La Roca Village ระยะทางประมาณ 39.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 43 นาที 

 เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ นอกเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 140 ร้าน ให้ท่านได้เลือกชมและ

เลือกช้อป เช่น Armani, Burberry, Coach, Gucci, Polo Ralph Lauren, Prada, Samsonite, Versace 

และอ่ืนๆอีกมาย ที่มีราคาถูกกว่าในช้อป บางสินค้าลดสูงสุดถึง 60% เลยทีเดียว อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ

การช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง 

 ได้เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ ซาราโกซ่า (Zaragoza) ระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท ีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน ริมแม่น้ าเอโบร  

 มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซ่ึง

สามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว และเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางจุดตัดระหว่าง

เส้นทางเมืองใหญ่ทั้ง 2 คือ มาดริด และบาร์เซโลน่า  

 น าท่านชม พระราชวังอัลจาเฟเรีย (Aljafería Palace) จากภายนอก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11  

เป็นพระราชวังที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม และเป็นพระราชวังฤดูร้อนส าหรับผู้ปกครองมุสลิมในสมัยอดีต 

จากนั้นน าท่านชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar)  

มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองซาราโกซ่า และเป็นมหาวิหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก 

สร้างข้ึนอย่างงดงามในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค และชม จัตุรัสพิลลาร์ (Plaza del Pilar)  

จุดศูนย์กลางของซาราโกซ่า และจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)  

พัก ณ โรงแรม Eurostars Rey Fernando หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4    ซาราโกซ่า – โตเลโด – ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา – ปราสาทอัลกาซาร์ – มหาวิหารแห่งโตเลโด – เฆตาเฟ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเลโด (Toledo) ระยะทางประมาณ  

385 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาท ี 

ต้ังอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน เคยเป็นเมืองหลวง

เก่าแห่งอาณาจักรสเปนก่อนที่จะมาเป็นมาดริดในปัจจุบัน 

โตเลโดเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา มีแม่น้ าล้อมรอบ 

เป็นสถานทีท่ี่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมหลากหลายของทั้ง

จากชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์ร่วมกัน ปัจจุบันได้รับการประกาศข้ึนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกอีกด้วย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5) 

 น าท่านชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา (Puerta Vieja de Bisagra) หนึ่งในประตูเมืองที่มีความส าคัญ

ที่สุดของเมืองโตเลโด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า สร้างข้ึนตั้งแตใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 สร้างด้วย

หินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆ ลดหลั่น ได้รูปอย่างสวยงาม  



 

 
 

  

และชม ปราสาทอัลกาซาร์ (Alcazar) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ในอดีตเคยเป็นพระราชวัง

ของโรมัน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 และเป็นจุดศูนย์กลางในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนอีกด้วย ปัจจุบันอัลคา

ซาร์แห่งนี้ได้รับการบูรณะเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดแล้ว 

 แล้วน าท่านชม มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รอง

จากวิหารแห่งเซบีญ่า เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชประมุขทางศาสนาแห่งนิกายโรมันคาทอลิกของสเปน สร้าง

ขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1226 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 300 ปีถึงจะแล้วเสร็จ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธิคที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามที่สุดในโลก  

  

 

 

 

 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฆตาเฟ (Getafe) ระยะทางประมาณ 59.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 

นาท ี เป็นเมืองในเขตนครหลวงกรุงมาดริด อยู่ห่างจากย่านกลางเมืองของมาดริดไปทางทิศใต้ประมาณ 15 

กิโลเมตรเท่านั้น เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า รวมทั้งการท่าอากาศยานทหาร  

  หรืออู่การบินของสเปน และมีระบบการขนส่งที่มีคุณภาพ เชื่อมต่อกับกรุงมาดริดด้วยทางหลวงหลายเส้นทาง  

 ค่่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)  

พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 
     เฆตาเฟ – เซโกเบีย – ปราสาทอัลคาซาร์ – มหาวิหารแห่งเซโกเบีย – สะพานส่งน ้าโรมัน – กรุงมาดริด –  

     พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – ถนนแกรนเบีย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 

 น าท่านเดินทางสู่ เซโกเบีย (Segovia) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  



 

 
 

 

1 ชั่วโมง 17 นาที ตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีล และเลออน ของสเปน ในเขตเมืองเก่าเซโกเบีย เป็นที่ตั้งของสถานที่

ส าคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโก และเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

สเปนอีกด้วย 

 น าท่านชม ปราสาทแห่งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลคาซาร์ (Segovia Alcazar) เริ่มสร้างข้ึนในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งเทพนิยายเลยทีเดียว จากความสวยงามของภูมิ

ทัศน์ตัวปราสาทท่ีตั้งอบู่บนเนินเขาและมีแม่น้ าไหลมาบรรจบกัน นอกจากนั้นปราสาทแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในแรง

บันดาลใจในการออกแบบปราสาทซินเดอเรลล่าของดิสนีย์อีกด้วย  

 แล้วน าท่านชม มหาวิหารแห่งเซโกเบีย (Catedral de Segovia) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามของนิกาย

โรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในจัตุรัสหลักของเมือง สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กับพระแม่มารีย์ สร้างข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษ

ที่ 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก  

 และน าท่านชม สะพานส่งน ้าโรมัน (Roman Aqueduct of Segovia) สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้  สร้างข้ึนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 มีอายุกว่า 2,000 ปี สะพานส่งน้ านี้ถูกสร้างขึ้น

ในช่วงที่จักรวรรดิโรมันปกครองคาบสมุทรไอบีเรียอยู่ เพื่อล าเลียงน้ าจากแม่น้ าฟรีโอ ซึ่งห่างออกไปราว 18 

กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8) 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) ระยะทางประมาณ 91.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

1 ชั่วโมง 10 นาที เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน อีกท้ังเป็นเมอืงหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสาม

ของยุโรป และเป็นที่มากด้วยเสน่ห์และสีสันที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยทีเดียว  



 

 
 

 

น าท่านชม พระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริด (Royal Palace of Madrid) สถานที่ประทับของราชวงศ์สเปน 

ภายในมีห้องถึง 3,418 ห้อง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีก-โรมัน โดยด้านนอกตกแต่งใน

สไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วนภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส นับเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรป 

และน าท่านชม พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) จตัุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมาดริด สร้าง

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่16 – 17 เป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์โรมัน ภายในอาคารมีท้ังโรงแรมหรู 

ร้านค้า บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร บริเวณลานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสเปน ในอดีตลานแห่งนี้เคยใช้

ประกอบพิธีส าคัญมากมายของสเปน รวมถึงเป็นสถานที่จัดกีฬาสู้วัวกระทิง นอกจากนั้นจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็น

กิโลเมตรที ่ 1 ของสเปน และ landmark ที่ส าคัญของกรุงมาดริดอีกด้วย 

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนแกรนเบีย (Gran Via) ถนนสายส าคัญของมาดริดที่มีอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปี  

มีสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารตั้งเรียงรายอยู่ 2 ฝั่งถนน และยังเป็นถนนช้อปปิ้งใจกลางเมือง ที่เต็มไป

ด้วยร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเที่ยวชมถนนสายนี้ หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

ค่้า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

 พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรือในระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 6       เฆตาเฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 320 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  



 

 
 

 

วันที่ 7       ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

07.05 น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX 619 

11.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี  บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ 

*ภาพถ่ายเพื่อการน้าเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั น* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางได้) ** 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี

ประกันภัยการเดินทาง** 

 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สเปน) และค่าบริการ ท่านละ 3,500 บาท 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป  

 

กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง  

หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ 

แล้วจึงวางมัดจ้า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์  

ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัททั งหมดแล้ว*** 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 
3. รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน )  
 



 

 
 

 

4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  
(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่่า โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจ

มีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยค่านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ)  

5. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
7. หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอ านวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง  
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
3. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด (โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.)  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่

แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส่าหรับทุกท่าน) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สเปน) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
8. ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์)  ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  
2. ส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 

 



 

 
 

 
3. หากท่านท่ีต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น 

ท่านละ 3,500 พร้อมกับยอดมัดจ า 
4. ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่
ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่

นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่า
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

6. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า
และค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น   

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  

1. เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุก
กรณี ทุกท่านต้องไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขท่ีนั่งตอนได้บัตรโดยสารเท่านั้น  แต่ทางบริษัท
จะพยายามช่วยให้ลูกค้าที่เดินทางด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

2. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ เช่น เป็นอิสลาม, แพ้อาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งและระบุมา
ให้ชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทต้องส่งเรื่องแจ้งให้ทางสายการบินทราบล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมอาหารให้แก่
ท่าน กรณีท่ีท่านแจ้งก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือช าระเมนูใหม่ หรืออาจจะไม่ได้รับเมนูพิเศษเลย 
เนื่องจากสายการบินไม่ได้เตรียมส ารองไว้ หรืออาจเตรียมไม่ทัน 

 



 

 
 

 
3. ส้าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีสายการบิน

ก าหนดเท่านั้น เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการขอที่นั่ง LONG LEG ท่านต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น และ
การให้ที่นั่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่สายการบินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

1. โรงแรมในแต่ละแห่ง มีการวางแผนผังห้องพักแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะห้องไม่ติดกัน หรือ
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น  

2. 1 เตียงใหญ ่กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง 
(Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ
เพ่ิมตามจริงที่เกิดข้ึน 

3. เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว 
โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีฮีตเตอร์ไว้ให้บริการแทน 

4. กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
จะค่อนข้างเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม ห้องอาจจะมี
ขนาดเล็กกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า หรืออาจจะไม่มีลิฟท์ รวมถึงพนักงานยกกระเป๋า และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

หมายเหตุ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 20 คน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ

ปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก  
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากเหตุจ าเป็นสุดวิสัย 

และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของ
สายการบิน ความสูญเสีย ทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวท่านเอง และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น 



 

 
 

 
5. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
6. ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความ

เป็นจริง 
7. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) เช่น หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ าเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์             หากไม่ผ่านการอนุมัติ
จากสายการบิน และถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ใน
การเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            ค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

11. ลูกค้าท่ีจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ท่านต้องจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับคณะ
ทัวร์ หรือไปถึงปลายทางล่วงหน้าก่อนคณะทัวร์อย่างน้อย 1 วัน ถ้าท่านมาถึงหลังคณะทัวร์ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ในสถานที่ท่ีคณะทัวร์ก าลังออนทัวร์อยู่ด้วยตนเอง และก่อนการจองทัวร์หรือจองตั๋ว
เครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครั้ง หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่คืนค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

12. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแชงเก้น 

1. ทางบริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบเต็มจ านวนและได้รับการตอบรับจากทาง
สถานทูตฯ ในเรื่องเวลานัดหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่ออกเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาท ิ                     
ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ  ครบ
จ านวนก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเต็มหรือไม่มีคิวกรุ๊ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  



 

 
 

  

3. เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผู้ก้าหนดออกมา                      
(อาจแตกต่างกันแล้วแต่สถานทูตประเทศนั นๆ) มิใช่บริษัททัวร์ ท่านที่มีความประสงค์ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์ฯ เป็นเพียงตัวกลางและอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั น มิได้เป็นผู้พิจารณาวี
ซ่าให้กับท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 
ดังต่อไปนี  

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือ 
6. ไม่ผ่านการพิจารณาก็ตาม 
7. ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนได้ 
8. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
9. ค่ามัดจ าห้องพัก หรือทางโรงแรมอาจต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันท ีทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง 
10. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน) 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต  

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

(ระยะเวลาที่ผลวีซ่าออก ประมาณ 15 วันท้าการ) 

 

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี  และส่งให้ทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) เล่มจริง และส้าเนาถ่ายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 
6 เดือน ก่อนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาท าเล่มใหม่ก่อนน าส่ง มีจ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า และต้องมี
หน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดต่อกัน เพ่ือติดวีซ่า  
** หนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 3 ปี (ถ้ามี) หรือเคยได้รับจากประเทศ

อังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถ้าม)ี ** 

2. รูปถ่ายส ี2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  



 

 
 

 

พ้ืนหลังสีขาว ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา  

แว่นกันแดด คอนเทคเลนส์ ห้ามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 

ทั้ง 2 ข้างชัดเจน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(หากรูปถ่ายของท่านไม่ได้มาตรฐานตามสถาณทูตก่าหนด  

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง ณ วันมายื่นเวลา) 

3. หนังสือรับรองการท้างาน 
3.1 กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการท้างาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุต าแหน่ง, 

เงินเดือน, วันเริ่มท างานและระบุช่วงเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ท่าน

เดินทางด้วย หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดในวันที่เท่าไร่ โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือ

รับรองการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO  

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐาน

ปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่าเท่านั น พร้อมลายเซ็น ระบุชื่อ ต้าแหน่งของผู้มีอ้านาจใน

ออกหนังสือรับรองการท้างานและประทับตราบริษัท 

3.2 กรณีเจ้าของกิจการ 
หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือจด

ทะเบียนนิติบุคคล ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  

หากมากกว่า 90 วันไปแล้ว ต้องคัดลอกใหม่เท่านั้น) เป็นส้าเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (มีอายุไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)  

ฉบับจริง ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน) 

3.4 ผู้เกษียณอายุงาน 

หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการท างาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่

เกษียณ ชื่อและท่ีอยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือนล่าสุด และ 

ส้าเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการท้างาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอส้าหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเดินทาง 



 

 
 

 
4.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจ านวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าหกหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายตลอดในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน 
เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นบัญชี                  ออม
ทรัพย์เท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจ้า รวมถึงบัญชีสหกรณ์ 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต สะกดชื่อให้ตรงกับ
พาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีต้องเป็นเล่มเดียวกับท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า 

4.3 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให ้(Sponsorship) 
ต้องเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น  

- ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
พร้อมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส านาทะเบียนสมรส และ
ส าเนาใบเกิด (สูติบัตร) เป็นต้น ทั้งผู้ยื่นวีซ่าเองและผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษทั งหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ออกค่าใช้จ่าย) และต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองหรือผู้สมัครยื่นวีซ่าด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้
ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

- Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้ยื่นวีซ่า 

- กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

5. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่้ากว่า 18 ปี 
5.1 ส้าเนาสูติบัตร/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
5.2 ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม 

ต้องขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้น ระบุว่าอนุญาตให้เดินทาง

ไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหย่าร่าง พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต 
6. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือส้าเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษ) 



 

 
 

 
7. เอกสารส่วนตัวอ่ืนๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษทั งหมด) 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

- ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

- ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  

- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ: 

1. ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าฯ เพ่ือสแกนลายนิ้วมือ 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
3. หลังจากท่ีผู้สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการดึง

เล่มหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจ า
เป็นในการใช้เล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ก่อน 

4. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

5. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

6. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตฯ 

 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น ใบละ  500 บาท ** 

 

*การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอ้านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น* 

 



 

 
 

 

ใบกรอกข้อมูลค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั งหมดของท่าน เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 

การร้องขอวีซ่าให้ท่าน* 

 

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

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

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

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

5. วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................  อายุ …………………………... ปี 
 

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

 
6. สถานภาพสมรส              โสด           สมรส         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)           หย่า  

 
            หม้าย            แยกกันอยู่ 

 

7. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... ............................. 
 

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

 



 

 
 

 

เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อสะดวก.............................................อีเมล์............................................................  

 

8. อาชีพปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเป็นแม่บ้าน / หรือเกษียณ กรุณาระบุด้วย (ภาษาอังกฤษ) 
 

.................................................................. ........ต าแหน่ง……………………………………………………………… 

 

9. ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / ร้านค้า (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

 

10. ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา / ที่ตั้งร้านค้า (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 

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

  

11. รายได้ต่อเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื่อ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

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

15. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
 



 

 
 

 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซ่า (หากจ าได้) ........................................ 

 

16. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและพ านักของผู้ร้องขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผู้ร้องขอวีซ่าเอง    มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  

 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… ความสัมพันธ์…………………………………… 

 


