
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11610 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

#HASHTAG MONO SPAIN 
บาร์เซโลน่า เซโกเวยี โทเลโด วาเลนเซีย แมดริด 7 วนั 4 คืน 

 

 

 
สายการบิน 

QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบินขาไป QR 981 BKK-DXB 20.20 – 23.59 

 QR 147 DXB-MAD 01.30-07.10 

เทีย่วบินขากลบั QR 142 BCN-DXB 22.25-05.45+1 

 QR 832 DXB-BKK 08.30-19.00 



ไฮไลท์ของโปรแกรม 
  บินสายการบินระดับ 5 ดาว แวะเปลีย่นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – แมดริด / บาร์เซโลน่า - กรุงเทพฯ  

 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป (พกั แมดริด 2 คืน / วาเลนเซีย 1 คืน / บาร์เซโลนา 1 คืน) 
 แมดริด  : พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า / พระราชวงัหลวง / น า้พไุซเบเลส / พลาซ่า มายอร์   
 เซโกเวยี  :  มหาวหิารแห่งเมืองเซโกเวยี 
 โทเลโด้  : มหาวหิารแห่งโทเลโด้ 
 วาเลนเซีย  : วหิารแห่งบาเลนเซีย 
 บาร์เซโลนา : คมัป์นู / ประตูชัยเก่าแก่ / มองต์คูอคิ / ซากราดา แฟมเิลยี / Parque Quell / ถนนลา รัม บลาส 
 ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยร้านค้าที ่Las Rozas Village Outlet อย่างจุใจ 

พเิศษ!!! เมนูหมูย่างหนังกรอบต้นต ารับห่ันด้วยจาน ระดับ MICHELIN RECOMMENED และเมนูข้าว
ผดัสเปน PAELLA VALENCIANA ทีไ่ม่ควรพลาด!!! 

 
วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ      

2 
กรุงเทพฯ – (โดฮา) – แมดริด (สเปน) – พลาซ่า – เอสปาญน่า 
– น า้พุไซเบเลส 

 
- 
 

 
 
 

 
 
 

AXOR BARAJAS PLUS หรือ
เทียบเท่า 

3 แมดริด – เซโกเวยี – Las Rozas Village Outlet – แมดริด   - 
AXOR BARAJAS PLUS  หรือ

เทยีบเท่า 

4 แมดริด – โทเลโด – มหาวหิารแห่งโทเลโด - วาเลนเซีย    
SERCOTEL ACTEON HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 วาเลนเซีย – บาร์เซโลนา – คัมป์นู – มองต์คูอคิ   - 
BEDBANK (*4 BARCELONA + 
FRONT MARITIM) หรือเทยีบเท่า 

6 
บาร์เซโลนา – ซากราดา แฟมเิลยี – Parque Quell – ช้อปป้ิง
ถนนลา รัมบลาส 

    

7 กรุงเทพฯ      
 

 
 
 
 
 



ก าหนดการเดินทาง 

 
*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 3,000 บาท และค่าทปิไกด์ 2,000 บาท*** 

 

 
 

วนัพุธที ่27 มี.ค. 62 (1)  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8  แถว Q  สายการบินกาต้าร์ (QR) เจา้หน้าท่ีให้การต้อนรับ
พร้อมบริการติดป้ายช่ือพร้อมริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 981 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.59 น. ถึงสนามบิน เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
 
 
 

เดือนมนีาคม วนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 62 45,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  8,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัพฤหัสฯที ่28 มี.ค. 62 (2) กรุงเทพฯ – โดฮา – แมดริด (สเปน) – พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า – น า้พุไซเบเลส – พลาซ่ามายอร์ 

01.30 น. เดินทางสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี QR 147 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินแมดริด ประเทศสเปน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านชมเมืองแมดริด Madrid นครหลวงแสนสวยของสเปน ท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาเซียร์ร่า ท่ีนบัวา่เป็นเมืองหลวงท่ี 
 
ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงถึง 646 เมตร และเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 16 ท่ีสเปนนั้นยงัไดรั้บอิทธิพลของ
ราชวงศฮ์ปัสเบิร์กของออสเตรีย และบูร์บองก์ของฝร่ังเศส  น าท่านชมกรุงแมดริด มหานครทนัสมยัซ่ึงในอดีต
เคยเป็นมหาอ านาจท่ีมีเมืองข้ึนมากท่ีสุดประเทศหน่ึง ชมสถานท่ีส าคญัอนังดงาม และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
อาทิเช่น พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า PLAZA DE ESPANA ท่ีมีรูปหล่อทองแดงของ 2 อศัวนิ ดอนกีโฆเตแ้ละซาน
โจ, น ้ าพุมหึมาท่ี จตุรัสซีเบเลสเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมประตูชัยอลัคาล่า และพลาซ่ามายอร์ จตุรัสหลวง
ศูนยก์ลางเมืองเก่าท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1619 โดยกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 3 ดว้ยศิลปะผสมออสเตรีย-สเปน จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั พระราชวังหลวง PALACIO REAL ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีดดัแปลงมาจาก
กรีก – โรมนั โดยดา้นนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเล่ียน ส่วนภายในตกแต่งแบบฝร่ังเศส โดยสร้างข้ึนแทน
พระราชวงัอลัคาซาร์ ซ่ึงถูกไฟไหมเ้ม่ือ ค.ศ.1734 ชมพระต าหนกัท่ีถูกตกแต่งดว้ยภาพศิลป์ พรม เคร่ืองลายคราม 
และเคร่ืองประดบัอนัมีค่ามากมาย นบัเป็นพระราชวงัท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (พระราชวงัหลวงยงัใชใ้นงาน
พิธีต่างๆ รวมทั้งงานเล้ียงตอ้นรับอาคนัตุกะจากต่างประเทศฯลฯ อาจแจง้ปิดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้หากไม่
สามารถเขา้ชม ทางบริษทัฯจะจดัรายการอ่ืนทดแทน หรือคืนเงินค่าเขา้ชมใหก้บัท่าน) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านผ่านชม น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการ

เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 
3 น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลาง
เมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุก
สาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่
มากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม AXOR BARAJAS PLUS หรือระดับเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัศุกร์ที ่29 มี.ค. 62 (3)  แมดริด – เซโกเวยี – Las Rozas Village Outlet – แมดริด 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบีย ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศ

สเปน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้ าเอเรสมา กบัแม่น ้ ากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารแห่ง
เมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน ้ าโรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเก่าซ่ึงล้อมรอบด้วยก าแพงท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดรั้บการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง MASON DE CANDIDO เมนูหมูย่างหนังกรอบต้นต ารับห่ันด้วย
จาน (MICHELIN RECOMMENED) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกวา่ร้อยร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, 
Barbour, Coach, Diesel, Furla, OnisukaTiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ / น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมาดริด 

ค ่า ไม่มีบริการอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
น าท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม AXOR BARAJAS PLUS หรือระดับเดียวกนั 

วนัเสาร์ที ่30 มี.ค. 62 (4)  แมดริด – โทเลโด – วาเลนเซีย 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด Toledo ซ่ึงมีความหมายวา่ "เมืองป้อมนอ้ย" ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน 

เมืองโบราณแห่งน้ีเคยถูกชาวโรมนัเขา้ยึดครองเมือง 2,200 ปีมาแลว้ ในเวลาต่อมาไดถู้กเปล่ียนมือเขา้ปกครอง
โดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชน ชาติมัวร์ จนถึงปี ค.ศ. 1085 จึงได้ตกมาอยู่ภายใต้ความ
ครอบครองของกษตัริยอ์ลัฟองโซท่ี 6 ซ่ึงไดท้รง สถาปนาให้เป็นนครหลวงแห่งจกัรวรรดิของพระองคต์ลอดมา 
จนกระทัง่กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ทรงยา้ยราช ส านกัไปประทบัอยูใ่นนครแมดริด ปัจจุบนัอารยธรรมของชนต่างชาติ
คร้ังก่อนยงัฝังแน่นคละกนัอยูใ่น ชีวิตประจ าวนัของชาวเมือง น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด้ มรดกแสดง



ความเป็นเมืองศาสนาของสเปน สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ดา้นขา้งเป็น
ป้อมปราการอลัคาซาร์ขนาดใหญ่ เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 เดินเท่ียวชมเมือง
ผา่นชมโบสถ์ซานโตโตเม่ ท่ีเก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกบา้นของเอล เกรโก ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 
และย่านชุมชนชาวยิวรวมทั้งโบสถ์ยิวซินาก็อก จากนั้นอิสระให้ท่านหาซ้ือของท่ีระลึกในย่านกลางเมือง เป็น
งานฝีมือท่ีรู้จกักนัดี มีช่ือเสียงของนครโตเลโด ้คือดามสัเซเน (Damascene) ภาชนะโลหะลงด า แลว้ข้ึนลายดว้ย
ใยทองเงินและทองแดง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังกอสตา เดล อะซาร์ หรือ ชายฝ่ังดอกส้มบาน ตั้งช่ือตามสวนส้มท่ีปลูกทัว่ท่ีราบ

ชายฝ่ังและส่งกล่ินหอมหวานในฤดูใบไมผ้ลิ ผา่นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียนสู่ เมืองวาเลน
เซีย Valencia หรือบาเลนเซีย / น าท่านชมเมืองบาเลนเซียหรือวาเลนเซีย เขา้สู่ใจกลางจตุรัสเมืองเก่า อนัเป็น
ท่ีตั้งของศาลากลาง , ท่ีท าการไปรษณีย ์, ร้านคา้ , สนามสู้ววักระทิง แลว้ไปชมวิหารแห่งบาเลนเซีย ติดกนัเป็น
โบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถมัถ์ประจ าเมือง นับเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามดูสงบยิ่งนัก สองขา้งทางมีภตัตาคาร, บาร์, 
ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกสร้างบรรยากาศให้นกัท่องเท่ียวไดไ้ม่นอ้ย แลว้ไปชมเขตเมืองใหม่ท่ีตั้งของ
ท่าเรือเป็นโครงการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมืองเท่าท่ีเคยมีมาออกแบบโดยสถาปนิกชาวบาเลนเซีย ประกอบไปดว้ย 
โรงภาพยนตร์ออมนิแมกซ์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร์ จากนั้นไป
ชมชายหาด แหล่งพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง แนวชายหาดยาวสุดสายตา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูข้าวผดัสเปน PAELLA VALENCIANA 
น าท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม SERCOTEL ACTEON HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วนัอาทติย์ที ่31 มี.ค. 62 (5) วาเลนเซีย – บาร์เซโลนา – คัมป์นู – มองต์คูอคิ 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางต่อเมือง บาร์เซโลน่า BARCELONA นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และนบัวา่เป็นเมืองส าคญัอนัดบั

ท่ี 2 ของสเปน  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปหนา้สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาท่ีมี ช่ือวา่ คัมป์นู ตั้งอยูท่ี่เมืองบาร์เซโลนา แควน้

กาตาลุนญาประเทศสเปน เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 อิสระช้อปป้ิงร้านขายของประจ าสนาม
แห่งน้ีน าท่านถ่ายรูปหน้าสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาท่ีมีช่ือว่า คัมป์นู / น าท่านเดินทางสู่ 
ประตูชัยเก่าแก่ แห่งเมืองบาร์เซโลนา สร้างจากอิฐสีแดง มีความละเอียดสวยงามและวิจิตรกว่าประตูชยัใดใน
ทวีปยุโรป ด้วยดีไซน์แบบ Neo-Mudejar สไตล์ สร้างข้ึนในโอกาส Barcelona world Fair ในปี 1988 บริเวณ
เดียวกนั / น าท่านข้ึนชมวิวสวยของเมืองบาร์เซโลนาบน มองต์คูอิค ถือว่าเป็นวิวท่ีสวยงามอีกจุดนึงก็ว่าได ้
ดา้นบนสามารถมองเห็นววิเมืองบาร์เซโลน่าแบบพาโนรามาได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1954
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2


ค ่า ไม่มีบริการอาหารค ่า  
น าท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม BEDBANK (*4 BARCELONA + FRONT MARITIM*) หรือระดับเดียวกนั 
 
 

วนัจันทร์ที ่1 เม.ย. 62 (6)  บาร์เซโลนา – ซากราดา แฟมิเลยี – Parque Quell – ช้อปป้ิงถนนลา รัมบลาส 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 น าท่านเขา้ชมภายในโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิสัญลกัษณ์ของเมือง ซากราดา แฟมิเลีย LA SAGRADA FAMILIA  ฝีมือ

การออกแบบของเกาดิเช่นกนัซ่ึง มีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลกและยงัใชเ้วลา
ก่อสร้างมานานนบัร้อยปี ก็ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  ก่อนน าท่านสู่ Parque Quell  สวนสาธารณะท่ีมีผลงานอีกหลาย
ช้ินของเกาดิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน La Ramblas  ลา รัมบลาส ท่ีปลายสุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์คริสโต

เฟอร์ โคลมับัส CHRISTOPHER  COLUMBUS ผูค้น้พบทวปีอเมริกาในปี ค.ศ.1492 ท่ีช้ีออกไปทางทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน และยงัเป็นตลาดดอกไมแ้ละสินคา้พื้นเมือง  ซ่ึงถนนเส้นน้ีไดช่ื้อว่าเป็นถนนสายท่ีคึกคกัสุดของ
เมือง ไม่ว่าจะเป็นการจบัจ่ายซ้ือสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง / ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

22.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 142 (อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัองัคารที ่2 เม.ย. 62 (7)  โดฮา - กรุงเทพฯ          

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR 832 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

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

 
 



#HASHTAG MONO SPAIN 
บาร์เซโลน่า เซโกเวยี โทเลโด วาเลนเซีย แมดริด 7 วนั 4 คืน 

 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 62 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 45,999.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 45,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 44,999.- 
                                           พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 8,000.- 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 3,000 บาท และค่าทปิไกด์ 2,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

 ** อตัราค่าบริการข้างต้น ส าหรับคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั พร้อมคณะ สายการบินกาตา้ร์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้  
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  



  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่วนัท่ีท่านได้ท าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทัวร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 



 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน  และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว )Single) ,ห้องคู่ 
)Twin/Double)  ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้
พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

  

 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตสเปน 
*** ผู้สมัครต้องเดินทางไปแสดงตนทีศู่นย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ันเพราะปัจจุบันสถานทูตสเปนได้มีการเปลี่ยน

ระบบให้มีการสแกนลายน้ิวมือของผู้สมัครขอวีซ่า อาคาร INTERCHANGE สุขุมวิท 
 

ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนขอวซ่ีา (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ ) 
 * ทางสถานทูตสเปนไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทางในช่วงท่ียืน่วซ่ีา
กรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น โดยถา้เดินทางเป็นครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหน่ึง
จ าเป็นตอ้งยืน่ 
วซ่ีาเด่ียว คนในครอบครัวครัวท่ีเหลือจ าเป็นตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากในการยืน่วซ่ีาทางสถานทูตจะดูท่ี
ความสัมพนัธ์  

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานฑูตสเปน)     
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ี
คมชดัหา้มสวมแวน่สายตา ห้ามมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด กวา้ง 3.5 ซม.x ยาว 4.5 ซม. ศรีษะจรดคาง 3 ซม.จ านวน 2 รูป 
สถานฑูตสเปน มีการเปรียบเทียบ รูปถ่าย ของท่านกบัวซ่ีา ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงัไป 6 
เดือน (ตรวจทุกหนา้วซ่ีา) หากท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาและเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้ง
ถ่ายรูปใหม่ และกรุณาเปล่ียนเส้ือผา้ชุดใหม่***ส าหรับสถานฑูตสเปน จะเขม้งวดเร่ืองรูป
ถ่ายมาก หากท่านเตรียมรูปและเอกสารพร้อม ท่านจะไม่เสียเวลา แต่หากท่านไม่ปฎิบติั
ตามขอ้ก าหนด ท่านตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปอีกคร้ัง และตอ้งมาโชวต์วัในการยืน่วซ่ีาใหม่ 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
  - เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
  เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
 - เด็ก เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
  ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดา ตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
    ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน ต้องท าเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น) 
 - จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 



 - กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
 - กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
  - กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
  - กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
  - กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
  - กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา 
ภาษาองักฤษ 
9. หลกัฐานการเงิน  
 - จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่
ต้องระบุสถานฑูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน ออกจดหมายไม่เกนิ 30 วนันับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา พร้อมทั้ง ส าเนา book bank 
ย้อนหลัง 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัข้ึนไป พร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน  30 วนั นบั
จากวนัท่ียืน่วซ่ีา) (ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมี ไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออก
ของเงินสม ่าเสมอ 
 หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!) 
( สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ี) 

* กรณีพอ่หรือแม่รับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กท่ีมีการท างานแลว้ลูกตอ้งแสดงหลกัฐานการเงินส่วนตวัดว้ย คือ จดหมาย
รับรองทางการเงิน (Bank Certificate) พร้อม ส าเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั 
(ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ียื่นวซ่ีา) 
  * กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็น
ภาษาองักฤษ 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
 - จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 - หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพื่อนและสามีภรรยาท่ีมิไดจ้ด 
ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จดทะเบียนสมรสไม่
สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในหลกัฐานการเงิน ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
เท่านั้น หนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลูกจา้งท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย ตามขอ้ก าหนดในหลกัฐาน
การเงิน 
10. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์วา่สามารถเดินทางได ้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 

 
 
 



ข้อมูลจองควิวซ่ีาสเปน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 

 


