
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเที่ยวกรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ในโลก ชมสะพานส่งน้ําโรมันที่เซอโกเบีย (Segovia) เดินเล่นเมืองโทเลโด (Toledo) เมืองมรดกโลกทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมเขตเมืองใหม่ทีว่าเลนเซีย (Valencia) ตื่นตากับบาร์เซโลนํา(Barcelona) 

เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยของอันโตนิโอ  เกาดิ (Antonio Gaudi)  

 

***เมนูอาหารข๎าวผัดสเปนอันเลื่องชื่อ*** 

และพลาดไมํได๎กับการชมโชว์ระบําฟลามินโก๎ อันต่ืนเต๎นและเร๎าใจ*** 

***ราคาทัวร์ไมํรวมคําวีซําเชงเก๎น***  
 

 

 

ไฮไลท์สเปน (มาดริด - บาร์เซโลนํา) 

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 



กําหนดการเดินทาง         13-20, 20-27 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

                                      4-11, 11-18, 18-25 ต.ค., 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2559 

                     8-15, 22-29 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. / 1-8, 8-15 ธ.ค. 2559 

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบิน เอมิเรสต์ พบเจ้าหน้าท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่าน  

 

วันที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ดูไบ – มาดริด – พลาซํา มายอร์ 

01.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 385 

***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. 

และถึงดูไบ เวลา 05.00 น.*** 

 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

07.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 141 

***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 07.25 น. 

และถึงมาดริด เวลา 12.40 น.*** 

 

13.25 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด- บาราคัส  (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 

6 ช่ัวโมง ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 ) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร  จากนั้นนําท่านเดินทาง เข้าสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของ

ประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหา

นครอันทันสมัยล้ํายุค ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทับจากเมืองโทเล

โดมาท่ีนี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ งในโลก และ

สูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ผ่านชม อนุสาวรีย์นํ้าพุไซเบเลส (The Cibeles 

Fountain) ตั้งอยู่ท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียน

สําคัญและสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี้ มีอาคารสวยงาม และ

สําคัญ ประจําอยู่ท้ัง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน ,กองบัญชาการทหารบก

,ท่ีทําการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา โดย

ประตูชัยอาคาลํา มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้างขึ้นในปี 

1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตั้งตระหง่านทาง

ตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต๎นเชอรี่ (The bear 

and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญอีกแห่งของกรุง

แมดริด  จากนั้นนําท่านสู่  พลาซํา มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้

เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเ ป็นจุด

นับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย์ ) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน

และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองท่ี

หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือเทียบเทํา 



 

วันที่สามของการเดินทาง         มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1985 ชมรางสํงนํ้าโรมัน  (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับ

การยกย่องว่าเป็นส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีสําคัญท่ีสุดของสเป น 

และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 

25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร 

จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ํานี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลําเลียงส่งน้ําเข้ามาในเมือง 

รางส่งน้ําแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลัก

ของเมือง  นําท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอด

สองข้างทาง 

ระยะทาง 91 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง   

บําย จากนั้นนําท่านเดินทางก ลับสู่กรุงมาดริด เพื่อ นําท่านเข้าชม พระราชวังหลวง 

(Palacio Real) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า

อลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 

1738 ด้วยหินท้ังหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ

ฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมี

การตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญท่ีวาดโดยศิลปิน

ในยุคนั้น รวมท้ังส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ , นาฬิกา , หนังสือ , เครื่องใช้ , 

อาวุธ จากนั้นชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูป

กับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต๎ (Donquixote) 

ระยะทาง 91 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่สี่ของการเดินทาง                  โทเลโด – มหาวิหารแหํงโทเลโด – วาเลนเซีย  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งนี้

ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็น

แหล่งมรดกโลก ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีทัศนีภา พท่ีสวยงา ม โดย มี

แม่น้ําเทกัส ไหลผ่านเมือง  ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าช่ืนชม

ท่ีสุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขา

ประดุจกําแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง จากนั้นนําท่าน เข๎าชมมหาวิหารแหํง

โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รอง

จากวิหารเมืองเซบีญ่า  ท่ีสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลังการสไตล์

โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพ

สลักหินอ่อน 

ระยะทาง 72 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บําย นําเวลาท่านเดินชมเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสเปน และ มีเวลา              

ให้ท่านหาซื้อของท่ีระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือท่ีรู้จักกันดี คือ           

ดาบและมีดเหล็กกล้า  นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็น

ของประดับบ้านอีกด้วย  นําท่านเดินสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ บาเลน

เซีย เมืองตั้งอยู่ริม ฝั่งแมํนํ้าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองใหญ่อันดับ  3 ของ

ประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม , วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของ

สเปนภูมิภาคตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมี

ช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) รู้จักกัน

ในช่ือ บาเลนเซีย หรือ ไอ้ค้างคาว เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนท่ี

มีช่ือเสียงอันดับต้นๆ 

ระยะทาง 343 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ALAMEDA PLAZA หรือเทียบเทํา 

วันที่ห๎าของการเดินทาง           วาเลนเซีย – ชมเมือง – บาร์เซโลนํา  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมย่านใจกลางจั ตุรัสเมือง เก่า ซึ่งเป็นท่ีตั้งของศาลากลาง , ท่ีทําการไปรษณีย์ , 

ร้านค้า , สนามสู้วัวกระทิง นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหาร วาเลนเซีย หรือ มหา

วิหารซานตามาเรียแหํง วาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหาวิหารท่ีตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า  สร้างขึ้นในสไตล์

ผสมผสานอาทิ กอธิค , นีโอคลาสสิก , บาร็อค และอื่นๆ ด้านข้างจะเป็น เอล มิกู

เลต (El Miguelete) เป็นหอระฆังท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และ

ส้ินสุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจําเมือง ตลอด

สองข้างทางมีภัตตาคาร , บาร์ , ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระ ลึกมากมาย  

จากนั้นนําชมเขตเมืองใหม่ท่ีตั้งของท่าเรือเป็นโครงการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมือง 

ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์,โรงศิลปะการแสดง , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

อุทยานสมุทรภูมิศาสตร์  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่ งทะเล  กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del 

Azahar) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งช่ือตามสวนส้มท่ีปลูกท่ัวท่ีราบชายฝั่งและ

ส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบเมดิเตอร์

เรเนียน  จนเข้า สู่เมืองบาร์เซโลนํา (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา 

และเมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน 

ระยะทาง 358 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  อาหารพื้นเมือง (ข๎าวผัดสเปน)  

 นําเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทํา 

วันที่หกของการเดินทาง    ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค  กูเอล – สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนํา    

                                         – ระบําฟลามินโก ๎  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย La Sagrada Familia  โบสถ์  



ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิก

ชาวคาตาลัน เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็น

อาร์ตนูโว ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระท้ังจนถึง

ปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก  

โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก  นํา

ท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล  (Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์

ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 

ท่ีถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วย รูปแบบของสถาปัตยกรรมงาน

กระเบื้องท่ีเน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ีตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็น

เอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของ สโมสรบาร์เซโลนํา  สนามคัมป์นู 

(Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผู้เข้าชมได้ถึงเกือบ  99,000 คน 

มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอล พร้อมท้ังเลือกซื้อของท่ี MEGA 

STORE ของทีมบาร์เซโลน่า จากนั้น นําท่านชม  เมืองบาร์เซโลนํา  เมืองท่ีโดด

เด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน 

ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ  เกาดิ (Antonio Gaudi) ผ่านชม

สถานท่ีสําคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า , ผ่านชมอาคาร Casa Milà 

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานช้ินสุดท้ายของ อันตอนี เกาดี จุดเด่นอยู่

ท่ีตัว อาคารภายนอกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับถํ้าท่ีถูกเจาะให้เป็นห้องหับต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟท่ีเล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยัง

ทําให้อาคารหลังนี้ดูสวยคลาสสิค ,ผํานชมพิพิธภัณฑ์ Casa Batllo จุดเด่นอยู่

ท่ีด้านนอกอาคารซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ท้ังการวาดล วดลายและรูปแบบ

ของระเบียงดูท่ีคล้ายกับปราสาทในเทพนิยาย จากนั้น นําท่านเดินเล่นบริเวณ  

ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas ) ถือเป็นถ นนช่ือดังของเมืองบาร์เซโลน่า 

นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมี

ร้านค้ามากมาย โดย ท่ีปลายสุดของถนนสายนี้เ ป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์คริสโต

เฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค .ศ.

1492    

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 นําท่านชมโชว์ ระบําฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงท่ีขึ้นช่ือลือชา 

ไปท่ัวโลก ท้ังท่วงท่าการร่ายรําประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 

 

 เข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม ABBA GARDEN หรือเทียบเทํา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง            Montjuïc – OUTLET – เขามองเซอร์รัต – สนามบิน 

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง เพื่ อนําท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองท่ี

เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้าน

ตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทําหน้าท่ีเป็นดั่งกําแพงเมื อง ส่วน

ด้านบน เป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง นําท่านสู่ La Roca Village 

 

 

 

 

ระยะทาง 41 ก.ม.

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7


Outlet เชิญท่า นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช้ันนํามากมาย 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 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

บําย นําท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ท่ีสูงถึง 1,236 เมตรจากน้ํา

ทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลักษณะรูปท รงเป็นหินตะปุ่มตะป่่าแปลกประหลาด ว่า

กันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยู่ท่ัวไป หิน

รูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินับล้านปี

มาแล้ว อาณาบริเวณท่ีตั้งของวิหารมองเซอร์รัตซึ่งซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาได้อย่าง

ตระการตานั้น มีพื้นท่ีกว้างขวางจนทําให้ฉงนว่าเขานําวัสดุก่อสร้างมากมายขึ้นมา

สร้างบนเขาท่ีสูงขนาดนี้ได้อย่างไร เหมือนเมืองในฝ้นอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว 

นําท่านเข๎าชมวิหารซานตามาเรีย   (Santa Maria de Montserrat)  อัน

ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่ง ภายในวิหารมีศิลปกรรมท่ีงดงามตระการตามากมายให้ชม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นท่ีตกแต่งบนอาคารท้ังหลายท่ีงดงามเกิน

บรรยาย ชมสํานักนักบวชเบนาดิก (Benedictine) ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคา

ทอลิคบริหารวิหารอยู่บนนี้ สถานท่ีท้ัง หมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบ

ตามแบบฉบับสํานักปฎิบัติธรรมของนักบวช โดยมีจุดเด่นท่ีมี พระแมํมารีดํา 

(Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) ท่ีมีช่ือเสียง

ประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิคส่วนใหญ่เขามีความ

เช่ือว่าภูเขานี้เป็นสถานท่ี ศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นให้เวลาท่านได้อิสระเดินชมวิวอัน

สวยงาม หรือ เลือกซื้อสินค้าจาก ร้านค้าขายของท่ีระลึก 

ระยะทาง 67 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

17.00 น. นําเดินทางสู่สนามบิน บาร์เซโลน่า  เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 

Refund) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

ระยะทาง 61 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

22.40 น. เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 188 

***ตั้งแตํวันที่ 1 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 22.05 น. และถึง

ดูไบ เวลา 07.50 น.*** 

 

วันที่แปดของการเดินทาง              ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.25 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 372  

***ตั้งแตํวันที่ 1 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 09.35 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ  

(ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ ,ขอสงวนสิทธิก์ารย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกลเ๎คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

http://travel.mthai.com/world-travel/58164.html


 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ  

ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 

                 

กําหนดการเดินทาง  13-20, 20-27 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

                                        4-11, 11-18, 18-25 ต.ค., 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2559 

                       8-15, 22-29 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. / 1-8, 8-15 ธ.ค. 2559 

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,900.- 

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ 6,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 
49,900.- 

ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ  21,000.- 

ในกรณีให๎ทางบริษัทบริการทําวีซําเชงเก๎น(สเปน)ชําระเพิ่มทํานลํะ 3,500.- 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 

                                  

 

 



อัตราคําบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค๎าทํานใดสนใจ ... ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  

 

อัตราน้ีไมํรวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง  

6. คําธรรมเนียมวีซําเชงเก๎น(สเปน) 3,500 บาท 

7. คําทิปพนักงานขับรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 6 x 2 = 12 ยูโร) 

8. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับ 

     เงินมัดจําแล๎วเทําน้ัน 

2.  ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 



  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ท้ังหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

ข๎อมูลเบ้ืองต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา  

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี

ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดินทางท่ี ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน

พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่ มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวน

หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หาก มีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน

เล่ม 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
1.   ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

      กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอํานาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 



กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได ๎เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพัก

แบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง 

(Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซ่ึงถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียง

ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมํสามารถจัดหา

ได ๎ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (สเปน)  

*** ยื่นวีซําเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต *** 

ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว๎น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร 



                                                                               

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวี

ซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวัน

เดินทางกลับ หนังสือเดินทางห๎ามชํารุดหรือมีการขีดเขียนใดๆภายในเลํม

ภายในเลํม   (สําหรับท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่น     

วีซ่าด้วย  เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถําย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (สัดสํวนใบหน๎าโดยละเอียด

ใบหน๎าสูง 3 ซม. วัดจากหน๎าผากถึงคาง*** จํานวน 2 ใบ  พื้นหลังสีขาว

เทําน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ , 

ต๎องไมํเป็นรูปสติ๊กเกอร์ และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูปและประกบด้านหน้าของรูป

เข้าหากัน (อย่าให้รูปเลอะหมึกและอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่าน

อาจจะต้องถ่ายใหม ่

3. สําเนาทะเบียนบ๎าน/บัตรประชาชน/ หรือ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ๎าเคยเปล่ียน) 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผู๎เดินทางออกคําใช๎จํายเอง 

4.1    สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดอัพเดท

ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน   *** ไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

และบัญชีฝากประจํา*** ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทําจดหมายช้ีแจง 

และ  BANK CERTIFICATE (ใช๎ทั้งสองอยําง) 

4.2    กรณีเปลี่ยนสมุดบัญชีเป็นเล่มใหม่ กรุณาถ่ายสําเนามาท้ังสองเล่ม เล่มเก่าและเล่มใหม)่ 

4.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ต๎องสะกดชื่อ-สกุล ให๎ตรงตามหน๎า

พาสปอร์ต) ออกมาไมํเกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 4.1 

5. หลักฐานการเงิน กรณีที่ผ๎ูเดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง ท่านสามารถถ่ายสําเนา Bank statement 

หรือ สมุดบัญชีออมทรัพย์ ของผู๎ออกคําใช๎จําย ย้อนหลัง 6 เดือน พร๎อมกับ BANK CERTIFICATE 

หรือ BANK GUARANTEE ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ท้ังผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรอง 

กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน BANK CERTIFICATE หรือ BANK 

GUARANTEE มีอายุ 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซํา  (การรับรองค่าใช้จ่ายให้กัน ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรั บรอง

จะต้องมีความสัมพันธ์ในเครือญาติกัน โดยต้องมีเอกสารระบุความสัมพันธ์ประกอบการยื่นขอวีซ่า) 

            5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายให้กัน ต้องทําหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายช้ีแจง (Sponsor Letter)  

6. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทําน้ัน)   

6.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง , เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

และช่วงเวลาท่ีอนุมัติให้ลาหยุด   ระบุวําเดินทางไป Europe เทําน้ันไมํต๎องระบุชื่อประเทศและ

ต๎องมีอายุ 1 เดือนกํอนยื่นวีซํา ต๎องสะกดให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต 

6.2 กรณีเจ๎าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้เดินทาง

เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) 

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต๎องสะกดให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต 

6.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู ่

เท่านั้น  (สถานทูตไมํรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมํวําเป็นชํวงปิดเทอม และต๎องมีอายุ 1 

เดือนกํอนยื่นวีซํา)     ชื่อ-สกุลต๎องสะกดให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต 

7 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี ขอสําเนาสูติบัตร  

กรณีเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมผู๎ปกครอง 



(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสําหรับยื่นวีซํา 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสําหรับ

เจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองที่สนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต๎องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจาก

ทางอําเภอเพื่อยิมยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีใบรับรองจากบิดา  โดยบิดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจากทาง

อําเภอเพื่อยิมยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมถงึแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์บิดามาด้วย 

- หากเด็กไมํได๎เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจากทาง

อําเภอเพื่อยิมยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดยหนังสือยิมยอมจากทาง

อําเภอต้องระบุว่าให้บุตรเดินทางไปกับใคร รวมถึง แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

พร้อมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย  

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมท่านใดท่านหนึ่งเดินทาง

มาสัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

8 กรณีสมรสแล๎ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)   

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

9 เบอร์มือถือที่ติดตํอได๎สะดวกพร๎อมอีเมล์ 

10 กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาอย่างละเอียด เพราะทางบริษัทต้องนําข้อมูลของท่าน

ไปกรอกเอกสารของทางสถานฑูต  ถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได ้

11 ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร๎องขอวีซําเทําน้ัน 

เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได๎ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 



7. สัญชาติปัจจุบัน ...................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                          หม้าย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว  นามสกุล  ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง /ดูแล
ผู้เยาว ์

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................อีเมล............................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 
 
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................    

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 



   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น 

 

 


