
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการ
จองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่น
วันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิ
รวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์
หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆได ้
ในทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กตํา่กวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

06 - 12 ก.พ. 63 *วนัหยดุชดเชยมาฆบชูา* 40,990 38,990 8,500 

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

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

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู6 เคานเ์ตอร ์M  
ของสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 702 
23.00 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
00.20 น. ออกเดนิทางสู ่บารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่CX 321 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      บารเ์ซโลนา่ - สนามฟตุบอลคมัป์นู - เนนิเขามองตค์อูกิ - มหาวหิารซากราดา ฟามเีลยี -  

      สวนปารค์ กเูอล - ถนนลา ลมับา - ตลาดบคุเคอเรยี 

06.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบารเ์ซโลนา่-เอล แปรต ประเทศสเปน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่บารเ์ซโลนา่ (Barcelona) เมอืงใหญอ่นัดับสอง
ของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของคาบสมทุรไอบเีรยี บารเ์ซโลน่าเป็นเมอืงทา่
สําคัญ และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน ตัง้แตส่มัยโรมัน นับวา่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม
ของคนทั่วโลก เพราะมวีฒันธรรมทีโ่ดดเดน่ และความงดงามและมนตเ์สน่หข์องสถาปัตยกรรมอนัแปลกตา 
ทีอ่อกแบบโดย แอนโทนี ่เกาดี ้สถาปนกิชาวสเปนทีม่ขีือ่เสยีง 

 นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึหนา้ สนามฟตุบอลคมัป์น ู(Camp Nou Stadium) สนามฟตุบอลของสโมสร
บารเ์ซโลน่า ยักษ์ใหญแ่หง่ลาลกีา สเปน และเป็นสโมสรฟตุบอลทีย่ ิง่ใหญร่ะดับโลก ภายในมทีีน่ั่งกวา่ 
99,354 ทีน่ั่ง นับเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเลยทเีดยีว 

 
 
 
 

สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  Cathay Pacific (CX) 

ขาไป CX 702 BKK - HKG 1915 - 2300 

ขาไป CX 321 HKG – BCN 0020 - 0655 

ขากลบั CX 320 MAD - HKG 1130 - 0705 

ขากลบั CX 619 HKG - BKK 0910 - 1115 



 

 
 
 และนําทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขามองตค์อูกิ (MontJuic) ซึง่เป็นบรเิวณทีส่เปนใชเ้ป็นทีส่รา้งสนามโอลมิปิก

ในปี ค.ศ. 1992 ใหท้า่นไดช้มหรอืเก็บภาพกบัววิทีส่วยงามของบารเ์ซโลน่า 
 
 นําทา่นชม มหาวหิารซากราดา ฟามเีลยี (Sagrada Família)  

จากภายนอก สญัลักษณ์บารเ์ซโลน่า เป็นศลิปะแบบนโีอโกธคิ  
ดว้ยแนวความคดิการคนืกลับสูธ่รรมชาต ิตัวอาคารประดับดว้ย
โมเสคจากเวเนเชีย่ประดับดว้ยปฏิมากรรมแกะสลักจากหิน
หลายพันชิน้ เป็นผลงานชิน้สดุทา้ยของสถาปนกิชือ่ดัง นามวา่ 
แอนโทนี่ เกาดี ้จากความอลังการ และมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 
จงึทําใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้
ยังสรา้งไมเ่สร็จสมบรูณ์ และยังดําเนนิการกอ่สรา้งอยู ่คาดวา่จะ
เสร็จสมบรูณ์ในปี 2026 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 
 นําทา่นเขา้ชม สวนปารค์ กเูอล (Park Guell) สวนมหัศจรรยผ์ลงานการสรา้งสรรคข์องแอนโทนี ่เกาดี ้ 
 ภายในจัดแสดงสถาปัตยกรรมศลิปะแบบอารต์นูโวทีเ่ต็มไปดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะตัว และศลิปกรรมทีป่ระดับ

ตกแตง่ลวดลายดว้ยเครือ่งกระเบือ้งโมเสคนับลา้นชิน้ จดุเดน่ของสวนสาธารณะแหง่นี้คอื "มงักรโมเสค" 
(Mosaic dragon) ทีไ่ตค่ลานบนบนัไดน้ําพุ ซึง่เป็นจดุยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุันสวนแหง่นี้ไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก และเป็นสถานทีท่ีม่คีวามสําคัญมากแหง่หนึง่ของเมอืง
บารเ์ซโลน่าเลยทเีดยีว 

 

 
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนลา ลมับา (La Ramblas) ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบารเ์ซโลน่า ทีม่คีวาม

ยาวถงึ 1.30 กโิลเมตร เริม่ตน้ตัง้แต่จัตรุัส Pizza Catalunya ไปกระทั่งสดุถงึทา่เรอื Port Vell รมิฝ่ังทะเล
เมดเิตอรเ์รเนียน บรเิวณเกาะกลางของถนนมคีวามร่มรืน่ดว้ยตน้ไม ้มรีา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชน่ รา้นดอกไม ้
รา้นกาแฟ แผงขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย              
และถา้ตรงกบัวนัทีม่กีารแขง่ขนัฟตุบอลนัดใหญ่ของทมีบารเ์ซโลน่า ชาวเมอืงจะมาเฉลมิฉลองชยัชนะกนั 
บนถนนแหง่นีห้ลังจากจบการแขง่ขนั นอกจากนัน้บรเิวณสดุปลายถนนยังเป็นสถานทีต่ัง้ของอนุสาวรยี ์
ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ผูท้ีค่น้พบทวปีอเมรกิาอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมบรรยากาศหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้
บนถนนสายนีต้ามอธัยาศัย หรอืทา่นสามารถเดนิชมหรอืลิม้ลองอาหารแบบทอ้งถิน่ ณ ตลาดสดบคุเคอเรยี 
(Boqueria Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ตัง้อยูบ่นถนนลา ลัมบา ขายอาหารสด 
อาหารแหง้ ผัก ผลไมน้านาชนดิ นอกจากนัน้แลว้ยังมรีา้นอาหารทะเลมากมายทีคุ่ณสามารถน่ังรับประทาน
อาหารทะเลสดๆไดใ้นตลาดแห่งนี้ อสิระใหท้่านเดนิเลอืกซือ้ เลอืกชมิ หรอืลิม้ลองอาหารพืน้เมอืงภายใน
ตลาดแหง่นีต้ามอธัยาศัย   



 

 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Eurostars Executive หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 
     บารเ์ซโลนา่ - ชอ้ปป้ิง La Roca Village - ซาราโกซา่ - พระราชวงัอลัจาเฟเรยี - 

     มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์- จตัรุสัพลิลาร ์

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่La Roca Village ระยะทางประมาณ 39.5 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 43 นาท ี
 เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ นอกเมอืงบารเ์ซโลน่า ซึง่มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากมายกวา่ 140 รา้น ใหท้่านไดเ้ลอืกชม

และเลอืกชอ้ป เชน่ Armani, Burberry, Coach, Gucci, Polo Ralph Lauren, Prada, Samsonite, Versace 
และอืน่ๆอกีมาย ทีม่รีาคาถกูกวา่ในชอ้ป บางสนิคา้ลดสงูสดุถงึ 60% เลยทเีดยีว อสิระใหท้่านสนุกสนานกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิง 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู ่ซาราโกซ่า (Zaragoza) ระยะทางประมาณ 326 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ีตัง้อยูท่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน รมิแมน้ํ่าเอโบร มลีักษณะ
ภมูปิระเทศทีแ่ตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ หรอืแมแ้ตทุ่ง่หญา้และภเูขา ซึง่สามารถ
ผสมผสานกันระหวา่งเมอืงและธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว และเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตรงกลางจุดตัดระหวา่งเสน้ทาง
เมอืงใหญท่ัง้ 2 คอื มาดรดิ และบารเ์ซโลน่า  

 นําทา่นชม พระราชวงัอลัจาเฟเรยี (Aljafería Palace) จากภายนอก สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11  
เป็นพระราชวังทีไ่ดร้ับอทิธพิลจากศาสนาอสิลาม และเป็นพระราชวังฤดูรอ้นสําหรับผูป้กครองมุสลมิในสมัย
อดตี จากนัน้นําทา่นชม มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์(Basilica of Our Lady of the Pillar)  
มหาวหิารอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงซาราโกซ่า และเป็นมหาวหิารของครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิ สรา้งขึน้
อยา่งงดงามในแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค และชม จตัรุสัพลิลาร ์(Plaza del Pilar) จดุศูนยก์ลาง
ของซาราโกซา่ และจัตรุัสแหง่นีย้ังเป็นหนึง่ในจัตรุัสทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย 
 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3)  
พัก ณ โรงแรม Eurostars Rey Fernando หรอืในระดับเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที ่4 
ซาราโกซา่ - โตเลโด - ประตเูมอืงปเูอรต์า เด บซิากรา - ปราสาทอลักาซาร ์มหาวหิารแหง่

โตเลโด - เฆตาเฟ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่โตเลโด (Toledo) ระยะทางประมาณ  

385 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 55 
นาท ีตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน เคยเป็นเมอืง
หลวงเก่าแห่งอาณาจักรสเปนก่อนที่จะมาเป็นมาดรดิใน
ปัจจบุนั โตเลโดเป็นเมอืงโบราณตัง้อยูบ่นเนนิเขา มแีมน้ํ่า
ลอ้มรอบ เ ป็นสถานที่ที่ป รากฏร่องรอยวัฒนธรรม
หลากหลายของทัง้จากชาวครสิต์ ชาวยวิ และชาวมัวร์
ร่วมกัน ปัจจุบันไดร้ับการประกาศขึน้เป็นเมืองมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5) 
 นําท่านชม ประตูเมอืงปูเอรต์า เด บซิากรา (Puerta Vieja de Bisagra) หนึง่ในประตูเมอืงที่มี

ความสําคัญทีส่ดุของเมอืงโตเลโด ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของยา่นเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษ
ที ่10 สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงไดส้ัดสว่น โคง้เป็นรปูเกอืกมา้ และคอ่ยๆ ลดหลั่น ไดร้ปูอยา่งสวยงาม และชม 
ปราสาทอลักาซาร ์(Alcazar) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ในอดตีเคยเป็นพระราชวังของ
โรมัน ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่3 และเป็นจดุศนูยก์ลางในชว่งสงครามกลางเมอืงสเปนอกีดว้ย ปัจจบุันอัลคา
ซารแ์หง่นีไ้ดร้ับการบรูณะเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุแลว้ 

 แลว้นําท่านชม มหาวหิารแหง่โตเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน 
รองจากวหิารแห่งเซบญี่า เป็นทีป่ระทับขององคส์ังฆราชประมุขทางศาสนาแห่งนกิายโรมันคาทอลกิของ
สเปน สรา้งขึ้นตัง้แต่ในปี ค.ศ.1226 ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่า 300 ปีถึงจะแลว้เสร็จ ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีย่ ิง่ใหญแ่ละเป็นหนึง่ในวหิารทีส่วยงามทีส่ดุในโลก  

  

 
 
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เฆตาเฟ (Getafe) ระยะทางประมาณ 59.9 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

55 นาท ี เป็นเมอืงในเขตนครหลวงกรงุมาดรดิ อยูห่า่งจากยา่นกลางเมอืงของมาดรดิไปทางทศิใตป้ระมาณ 
15 กโิลเมตรเทา่นัน้ เมอืงแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมและการคา้ รวมทัง้การทา่อากาศยานทหาร  

  หรอือูก่ารบนิของสเปน และมรีะบบการขนสง่ทีม่คีณุภาพ เชือ่มตอ่กบักรงุมาดรดิดว้ยทางหลวงหลายเสน้ทาง  
 

 คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (6)  
พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 
     เฆตาเฟ - เซโกเบยี - ปราสาทอลัคาซาร ์- มหาวหิารแหง่เซโกเบยี - สะพานสง่นํา้โรมนั - 

     กรงุมาดรดิ - พระราชวงัหลวง - พลาซา่ มายอร ์- ถนนแกรนเบยี 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เซโกเบยี (Segovia) ระยะทางประมาณ 108 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง 17 นาท ี ตัง้อยูใ่นแควน้คาสตลี และเลออน ของสเปน ในเขตเมอืงเกา่เซโกเบยี เป็นทีต่ัง้ของ
สถานทีส่ําคัญทีท่รงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ปัจจบุนัเมอืงแหง่นี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยูเนสโก และเป็นเมอืงจุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน
ประเทศสเปนอกีดว้ย 

 นําท่านชม ปราสาทแหง่เซโกเบยี หรอื ปราสาทอลัคาซาร ์(Segovia Alcazar) เริม่สรา้งขึน้ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแหง่เทพนยิายเลยทเีดยีว จากความสวยงามของ
ภมูทิัศนต์ัวปราสาททีต่ัง้อบูบ่นเนนิเขาและมแีมน้ํ่าไหลมาบรรจบกนั นอกจากนัน้ปราสาทแหง่นี้เป็นอกีหนึง่ใน
แรงบนัดาลใจในการออกแบบปราสาทซนิเดอเรลลา่ของดสินยีอ์กีดว้ย  



 

 แลว้นําท่านชม มหาวหิารแหง่เซโกเบยี (Catedral de Segovia) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีง่ดงามของ
นิกายโรมันคาทอลกิ ตัง้อยู่ในจัตุรัสหลักของเมือง สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับพระแม่มารีย์ สรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่16 ในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิ  

 และนําทา่นชม สะพานสง่นํา้โรมนั (Roman Aqueduct of Segovia) สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และ
เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงแห่งนี้  สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 1 มอีายุกวา่ 2,000 ปี สะพานสง่น้ํานี้ถูก
สรา้งขึน้ในชว่งทีจั่กรวรรดโิรมันปกครองคาบสมทุรไอบเีรยีอยู ่เพือ่ลําเลยีงน้ําจากแมน้ํ่าฟรโีอ ซึง่หา่งออกไป
ราว 18 กโิลเมตรเขา้สูต่ัวเมอืง 

 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมาดรดิ (Madrid) ระยะทางประมาณ 91.7 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง 10 นาท ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน อกีทัง้เป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ่เป็นอันดับ
สามของยโุรป และเป็นทีม่ากดว้ยเสน่หแ์ละสสีนัทีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว  
นําทา่นชม พระราชวงัหลวงแหง่กรุงมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) สถานทีป่ระทับของราชวงศ์

สเปน ภายในมหีอ้งถงึ 3,418 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทีด่ัดแปลงมาจากกรกี-โรมัน โดยดา้นนอก
ตกแตง่ในสไตลแ์บบอติาเลีย่น สว่นภายในตกแตง่แบบฝร่ังเศส นับเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญ่และสวยงาม
ทีส่ดุในยโุรป และนําทา่นชม พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) จัตรุัสขนาดใหญ่ใจกลางกรงุ
มาดรดิ สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 - 17 เป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน ภายในอาคารมี
ทัง้โรงแรมหรู รา้นคา้ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหาร บรเิวณลานเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวสเปน ในอดตี
ลานแห่งนี้เคยใชป้ระกอบพธิสีําคัญมากมายของสเปน รวมถงึเป็นสถานทีจ่ัดกฬีาสูว้ัวกระทงิ นอกจากนัน้
จัตรุัสแหง่นีย้ังเป็นกโิลเมตรที ่ 1 ของสเปน และ landmark ทีส่ําคัญของกรงุมาดรดิอกีดว้ย 
จากนัน้นําท่านสู่ ถนนแกรนเบยี (Gran Via) ถนนสายสําคัญของมาดรดิทีม่ีอายุเก่าแก่รอ้ยกว่าปี มี
สถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารตัง้เรยีงรายอยู ่2 ฝ่ังถนน และยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง ทีเ่ต็มไป
ดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นเทีย่วชมถนนสายนี ้หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  
 

 
 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรอืในระดับเดยีวกนั  
 

วนัที ่6       เฆตาเฟ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิบาราคสั 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิบาราคสั เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
11.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 320 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
 
 
 
 

วนัที ่7       ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

07.05 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 



 

09.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX 619 
11.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สเปน) และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่าํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีก่าํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ 
แลว้จงึวางมดัจาํ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 



 

ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 

 โรงแรมทีพั่กตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
(หมายเหต ุ: เนือ่งจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิา่ โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ หากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวร ์(ทรไูกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มลูและอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 ก.ก.)  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตัวเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สเปน) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
 กรณุาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วนั  

 สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 
 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ืน่วซีา่ให ้กรณุาชาํระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ 

ทา่นละ 3,500 พรอ้มกับยอดมัดจํา 

 ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื
เทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่  
คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่มัดจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  



 

 เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั๋วกรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ
ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพือ่ออกบตัรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ตัรโดยสารเทา่นัน้   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้
 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมังสวริัต ิโปรดแจง้และ
ระบมุาใหช้ัดเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบล่วงหนา้ เพือ่จัดเตรยีม
อาหารใหแ้กท่า่น กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ชําระเมนูใหม ่หรอือาจจะไมไ่ด ้
รับเมนูพเิศษเลย เนือ่งจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมสํารองไว ้หรอือาจเตรยีมไมท่ัน 

 สําหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ
กําหนดเท่านัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กับเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
และการใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
 โรงแรมในแตล่ะแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกตา่งกัน จงึทําใหห้อ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกัน หรอื

อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น 1 เตยีง
ใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) 

และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่
เกดิขึน้ 

 เนื่องจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิ่า โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดูหนาว 
โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่ หรอืเมอืงเล็กๆ) มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ หอ้งอาจจะมี
ขนาดเล็กกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน้ํา หรอือาจจะไม่มลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 
หมายเหต ุ

 ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเหตุจําเป็น
สดุวสิยั และอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ
เทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสูญเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุัตเิหตุหรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั๋วกรุป๊ ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้เนื่องจากเหตุสุดวสิัยต่างๆ หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เล่มสแีดงสด) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์            
หากไมผ่า่นการอนุมัตจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
ใชใ้นการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรือท่านเดนิทางมาเช็คอนิไม่ทัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคืน            
คา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กบัคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปพบกับคณะทัวรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทัวรกํ์าลังออนทัวรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวร์หรือจองตั๋วเครื่องบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกับทางบรษัิทอกีครัง้ หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้และไมค่นืคา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 



 

 เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมัดจําแลว้ ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ํารองทีน่ั่งครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุป๊ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย
มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้าํหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว
ทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกตั๋วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน) 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทาํการ) 

 
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่

ตํา่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พืน้หลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา  
แวน่กันแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดับ เห็นใบหแูละคิว้ 
ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  
(หากรปูถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกําหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยรปูใหมอ่กีครัง้ ณ วนัมายืน่เวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบตํุาแหน่ง
, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางานและระบชุว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป และระบชุือ่ประเทศทัง้หมดทีท่า่น
เดนิทางดว้ย หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวนัทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุา
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ตาํแหนง่
ของผูม้อีํานาจในออกหนงัสอืรบัรองการทาํงานและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่  
หากมากกวา่ 90 วนัไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทาํงาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ เป็นบญัช ี                 
ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจาํ รวมถงึบญัชี

สหกรณ ์

 



 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของทา่น 
โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวัอืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 
- สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวนันัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 



 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาองักฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วนั-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 

8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย (ภาษาอังกฤษ) 
 

..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 
 

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

10. ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาองักฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาองักฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วนัหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาองักฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 


	เอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
	** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต
	ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **
	(ระยะเวลาที่ผลวีซ่าออก ประมาณ 15 วันทำการ)
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